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SUNUÂZBAN 

írókról, akik uton vannak, akik még 
nem tettek pontot mondanivalóik után, 
sohasem szabadna végleges Ítéletet mon-
dani. Tessék csak arra a Maeterlinckre 
gondolni, aki a „Monna Vanná"-t irta 
és a „Kék madár" későbbi szerzőjére. 
Ki találja itt meg a fejlődés egyenes 
és logikus fonalát I Az irói természetet 
éppen a legértékesebbeknél lehet a leg-
kevésbé törvényszerűen megállapítani. 
Mintha a fejlődésnek nem is lennének 
törvényszerűségei. Ezen az alapon ugyan-
csak nehéz megérteni, hogyan jutott 
el Biró Lajos a „Sárga liliom"-tól, vagy 
a „Rablólovag"-tól a „Francia négyesé-
ig. Hogyan lehetséges az, hogy, aki 
eddig nehéz acélsíneket fektetett a szín-
padi gondolatai alá és dübörögve rohant 
a mondanivalóival, most fel ül a ringó 
delizsánszra éselmult idők pasztellmezőin 
bandukol ? . . . 

A felelet egyszerű. Minden igazi művész 
holtáig fejlődik, a fejlődés pedig nem 
ismer következetességet. Az iró soha-
sem lehet olyan zárt természet, mint 
például a zeneszerző. Az iró minden 
iránt érdeklődik és az élet minden meg-
nyilvánulásában benne él. A minden 
iránt érdeklődő iró nem roboghat folyton 
vonaton, nem érheti be mindig az ablaka 
előtt forgó világgal, néha le kell, hogy 
zálljon a kényelmes expressről, gyalog 

kell rónia a földeket, le kell hajolnia 
a virághoz és fel kell, hogy nézzen a 
fák koronájára. Az élet nemcsak nagy 
hatásokból, nagy összeütközésekből és 
nagy távlatokból áll. Iró — embernek 
a színpadon sem lehet kimerítő pro-
grammja. Az életben meghitt közelségek 
is vannak, apró epizódok és mosolygó 
zsörtölődések is. Az életnek nincs drámai 
programmja, aminthogy nemcsak ár-
nyéka van, de fénye is, nemcsak bánata, 
de derűje is, a problémák mellett ott 
vannak a napvilágos egyszerűségek, a 
nagy effektusok mellett a mindennap 
apró eseményei, amiket az irónak, ha 
iró, mind meg kell, hogy lásson. 

A „Francia négyes" az életnek erről 
a derűsebb, csendesebb, kedélyesebb 
oldaláról mutatja be az irót, abban a 
pillanatban, amikor leszáll a vonatról 
és magányosan, talán fütyörészve, a 
sok rohanás után megpihenve elindul 
a napsütésben igazi fák és igazi ég alatt. 
Biró Lajosnak a Belvárosi Színházban 
bemutatott vígjátéka már a szerkezetével 
is elárulja az iró szándékát. Két fel-
vonásost irt, ami azt jelenti, hogy eleve 
lemondott a középső felvonás obligát 
nagy összeütközéséről, arról a nagy 
feszültségről, mely úgyszólván egyetlen 
feltétele ma a szinpadi művek életben-
maradásénak és sorozatos sikerének. 
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Irodalmi hangon elszórakoztatni a közön-
séget, néhány derűs percet szerezni, 
lekötni a hallgatók érdeklődését, egy 
kicsit elringatni, egy kicsit talán meg-
kacagtatni őket — ez minden, ami 
Biró Lajost a „Francia négyes" meg-
írásakor vezethette. A bemutató és a 
következő előadások forró, nagy sikere 
nemcsak az irót igazolják, hogy jogában 
áll az életet arról az oldalról nézni, 
ahol éppen feléje fordítja a fejét, de 
igazolja a közönséget is, melynek szintén 
nem lehet előirni, hogy mi az, ami 
tetszik-

Egy mámoros éjszaka után két ifjú 
pár véletlenül hálószobát cserél. Ez 
lényegében a vígjáték tartalma. Ebből 
származik minden bonyodalom, mely 
néhány napra, vagy órára megbolygatja 
az ezüstlakodalmukat ünneplő szülők 
csendes boldogságát, benső örömét és 

azt az erkölcsi világrendet is, melyet 
egymás szeretetében építettek egy 
negyedszázad óta. Egy pillanatig még 
fülünkbe zug Biró Lajos vonatának jól 
ismert zakatolása. Egy nagy, robbanó-
erejű probléma aknája úszik a vigjáték 
csendes víztükrén. A házasságtörés 
quidproquojában, hogyan dönt sorsa és 
a társadalmi morál felett a megcsalt férj, 
szemben a megcsalt leleségével és 
szemben a házasságtörő férfival, aki 
szintén házasságtörő. A tragédiát itt 
egy hajszál választja el az operettetől. 
Biró Lajos ezzel a hajszállal halássza 
ki a probléma uszóaknáját, melyet 
könnyedén ártalmatlanná téve, robbanó-
anyagok helyett a szellemességek és 
játékos humor tejszínhabjával tölt meg, 
csordultig kedvességgel, bájjal és a 
régi, jó vígjátékok minden erényével. 

Van valami raffinált pikantéria abban, 

Belvárosi Színház — f r a n c i a négyes (Papp fölv.) 
Bánógzi Dezső, Tompa Béla, Mészáros Giza, Naçy Margit, Harmos Ilona, Harsányi Rezső, 

fíérczy Ernő, Bánóczinc, 
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ahogyan Biró Lajos borsosán modern 
témáját levendula illatba mártja és 
ahogyan sikamlós történetét naiv, bieder-
meier családiasságba szelídíti. Az egész 
egy félvliági mese meisseni csészében. 
Ez az ellentét végig uralkodik az egész 
darabon, az élesiti a kitűnő figurák pro-
filját, élénkíti a helyzeteket és ez biz-
tosítja a darab végleges sikerét is, mely 
esztendők óta a leghatározottabb : — 
s erre csak német szó van, — „Lach-
erfolg". Biró Lajos emberábrázoló képes-
sége ebben a darabban különösen jó 
karakterfigurákat ad, részben karrikatu-
rákat, de mindig a korra is jellegzetes 
emberpéldányokat, akikkel a legnagyobb 
érdeklődésig, a szünetlen kacagásig 
és egyúttal őszinte lirai ellágyulásig 
tudja kavarni cselekményét. 

A nagyanyó, minden vagyon úrnője, 
mint valami anyacárné uralkodik 
e család felett; nagyapó, akit házas-
életének elnyomatásában az unokái 
fiatalságában és fiatalságuk balesetében 
szerzi vissza eltemetett hatalmát és egy 
percre talán fiatalságát is ; aztán a fiuk, 
a snobságnak ez a vénlegénye, aki 
aki úgyszólván a iogi tudomány orná-

lusában trónol ezüstmenyegzőjének tro-
feumain és ajkán az erkölcsi igazság 
jelszavával járja szinte tragikomikus 
tojástáncát az igazság elméleti lidércei 
és a megtörtént baleset visszacsinál-
hatatlan realitásai között ; és vele szem-
ben a felesége, ez a szellemmel, ke-
déllyel és felvilágosodással teli, talpig 
asszony, ez a színeiben friss és törté-
nelmi patinával bevont gáláns portré; 
aztán a fiatalok : a két férj : egyik a 
természetes ész, az egészséges élet-
ösztön, s az istenadta temperamentum 
szemben a kor mesterkélt társadalmi 
figurájával, a szentimentális filozófia és 
szépelmei tanok automatájával ; végül 
a két ifjasszony : a húsból és vérből 
való fiatalság, a szerelemnek okosko-
dást nem ismerő odaadója, s a kor re-
ceptje szerint affektáltan szenvedő és 
csak a lelke, a hus maszkja alatt titok-
ban lelkendező szerelmes mártir . . . 
ez a tarka népség, ez lejt a Biró Lajos 
vígjátékában káprázatos és mégis meg-
nyugtató táncot, francia négyest, ffno-
mat, mint a leányszobák tehér emlé-
kei és mégis érzékeket csiklandót, mint 
a párisi boudirok selyemsusogása. 

Belvárosi Színház — Francia négyes (Papp fölv.\ 
Be'rczy Ernő Búnéczi Dfzső Dr. Bárdos Aitur Biró Lajos Harsány i Rezső Tompa Béla 

Bánócziné Mészáros Giza Harmos Ilona Nagy Margit 
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Természetes, hogy az ilyen össze-
tételű darabnak az előadás is egyik 
fontos együtthatója, amit az iró nyilván 
már a tiszta papirosa előtt számításba 
vett. Meg kell állapítani — aminthogy 
a közönség napról-napra ezt teszi, — 
hogy a Belvárosi Szinház együttesénél 
a legjobb kezekbe került Bíró Lajos 
írásműve. Nemcsak szerepénél, de 
egyéniségénél fogva is Mészáros Gizella 
vezeti az előadást. Ez a mindenttudó 
művésznő — anyaszerepben, elragadó. 
Egy szellemes ur a földszinten mondta: 

— Én bizony nem sokat okoskodnék 
az ifjú férjek helyén. Dehogy is cserél-
nék én asszonyt. Elvenném én mind-
akettőt. 

És mosolyogva legeltetve szemét 
Mészáros Gizellán, idézte a közmon-
dást : 

— Nézd meg az anyját és vedd el 
a — lányait. 

A szerző természetesen nem igy oldja 
meg a darabot, de az alkalmi kritikus-
nak nyilván ő sem tudna ellentmon-
dani. 

Belvárosi Szinház Francia négyes 
HARSÁNY! REZSŐ Angelo fölv. 

Harsányi Rezső mint nagyapó, ismét 
egy remekbe modellált alakkal gazda-
gította eddigi portrégyüjteményét. Cso-
dálatos, hogy milyen jellegzetesen, 
milyen kedélyesen és mégis milyen 
igazán tud öreg lenni ez a fiatal szinész. 

Ez a bemutató egyébként még egy 
régen nélkülözött igényünket is siet 
kielégíteni. Öt esztendei száműzés után 
ismét kóstolót ad a párisi színpadi irók 
szelleméből. Bevezetésül egy pohár 
igazi francia pezsgő . . . Flers és 
Caillavet. A négyszög a cime annak a 
kis egyfelvonásosnak, melyben a két 
francia szerző felénk kacag. Uditő köny-
nyedséggel, alig husz perc alatt, játszva 
bonyolítanak le egy kis házassági ko-
médiát, melynek egymásra halmozott 
ötletfölöslegeiből még jó néhány fel-
vonást lehetne táplálni. A négyszög: 
a férj, feleség és a két házibarát, de 
nem történik semmi, az asszony a fér-
jét szereti és ez éppen a pikáns ebber 
a kis bohózatban, mely egyúttal jó al 
kalom a két franciának, hogy egy jól 
udvaroljanak Amerikának, olyan jót, 

Belvárosi Színház Francia négyes 
MÉSZÁROS G1ZA Angelo fölv. 
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hogy ez már csaknem sértés. A sok 
pompás szerep között van egy, az 
amerikai udvarlóé, aki egyik kezében 
a szivével, a másikban az aranyaival, 
a szive helyén pedig az órájával állit 
be az asszonyhoz, ennél gúnyosabb, 
szimbolikusan karrikirozottabb alakot 
keveset vittek az utóbbi időben szín-
padra. Petheő Attila alakítja ezt a sze-
repet hamisítatlan amerikai akcentussal 
és frappáns ötletekkel, oly tökéletesen, 
hogy az már élményszámba megy. 
Korthy Mira a feleség szerepében 
könnyed gráciával tudja meggyőzni a 
pesti közönséget arról a tévhitről, me-
lyet a párisi asszonyok erkölcseiről 
alkotott. Bérczy, mint precieus udvarló, 
mint szivrabló-bádogból, kongóan mu-
lattató és igazi társalgási színésznek 
bizonyult, Karsa is a férj szerepében. A 
gyorsan perdülő előadásról a közönség 
nemcsak a szereplőknek, de mindkét 
darab rendezőművészének, dr. Bárdos 
Artúrnak is hálával tartozik, amit egyéb-
ként dicséretes lelkesedéssel ró le es-
téről-estére. 

Relie Pál. 

A fekete lovas 
BESZÉ GETÉS HERCZEO FERENCCEL 

Az Árva László király illusztris szer-
zője váratlanul és „soronkivül" újra 
megszólal a Nemzeti Színház színpadán. 
Az volt a programm, hogy áprilisban lesz 
Herczeg-bemutató a Nemzetiben : a 
Siioccót adják elő, a kiváló Írónak ezt 
az uj darabját, melyet a mult ev őszén 
fejezett be. A progiamm azonban meg-
változott, nem az „uj" Herczeg kerül 
sorra, hanem a „legújabb", a népszerű 
szerző ugyanis a forradalom hónapjai-
ban uj darabot irt, melyről a legnagyobb 
elragadtatás hangján beszélnek azok, 
akik olvasták, köztük Ambrus Zoltán is, 
aki siet megajándékozni a közönséget 
ezzel a színházi és irodalmi esemény-
nyel. így osztották ki sürgősen A fe-
kete lovas szerepeit és ezért tartják meg 
a bemutatót március 24-én. 

A fekete lovas történelmi darab, a 
negyvennyolcas forradalom idején ját-
szik, de szelleme, levegője, hangja 
gyönyörűen illik a mai forradalmi idők-
höz. Azt a hangot üti meg, mely most 

Belvárosi Színház — Francia négyes 
Harmos Ilona. Harsányi Rezső, Mészáros Giza Bánóczi Dezső, Nagy Margit, Bérczy „ 

Bánócziné. Tompa Béla Papp * 
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minden magyarból kikívánkozik és azt 
az érzést ébreszti, melyet erőszakkal el-
szakított nemzetiségeink éreznek. 

A Színházi Élet munkatársa fölke-
reste Hídegkuti-uti villájában Herczeg 
Ferencet, hogy megszólaltassa A fekete 
lovasról. Az illusztris iró a következő-
ket mondta uj darabjáról : 

— A fekete lovas, aki uj színművem-
nek nevét adta, Szent János opoka-
liptikus lovagjainak egyike. A hábo-
rút, az ínséget, a pusztulást jelképezi. 

— A darab három felvonásos. Két 

felvonása 1848 nyarán, az utolsó 1849 
elején történik, midőn a magyar se 
regek kivonultak a Bánátból és m 
egész délvidéket átengedték az ellen-
ségnek. Színhely : egy bánáti sváb 
város. A darab cselekménye törté-
nelmi eseményeken épül föl, a dráma 
hősei közt azonban nincs történelmi 
nlak, nagyobbrészt ismeretlen és 
névtelen kis emberek. Az igazi hős 
a sváb nép. 

- A darab témája az a naev 

Belvárosi Színház : Francia négyes 
H.APÜÁKVI P F 7 S A — M F S 7 Á R O S fil/A Vértes rajza. 
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lelkiátalakulás, amelyen a svábság 
keresztül ment, midőn a császár te-
lepes népéből a magyar nemzet tag-
jává lett. Ez a változás öntudatos 
volt, dátum szerint megállapítható és 
történelmi események szükségszerű 
következménye. A Bánát lelki meg-
magyarosodása akkor következett be 
midőn a bécsi politika a svábokat 
kiszolgáltatta a Balkánnak. Azóta tud-
ják a bánátiak, hogy ők — mint ma 
mondanók — kulturéletet csak Ma-
gyarországon élhetnek. 

— Mellékesen érdekelt egy másik 
téma is : világraszóló nagy esemé-
nyek súlya alatt hogyan váltódik ki 
egy kicsinyes, nyárspolgári, anyagia-
sén gondolkozó társadalomból a köz-
érzés és az áldozatkészség. 

— Úgynevezett nagy szerep csak 

kevés van a darabomban, mivel, mint 
mondtam, a tulajdonképeni hősöm 
egy nép. A Nemzeti Szinház sok ki-
tűnő színésze nagy hálára kötelezett 
engem, midőn kisterjedelmű, de a 
dráma szempontjából igen fontos sze-
repek eljátszására vállalkozott. 

— Ambrus Zoltán kívánsága, hogy 
a Fekete lovas még márciusban színre 
kerüljön. Ha még hozzáteszem, hogy 
Csathó Kálmán rendezi, akkor talán 
elmondtam mindent, a mi a Színházi 
Elet olvasóit egyelőre érdekelheti. 

FÖLDRAJZ 
Kaunthy Frigyes fiacskája mesét olvasott a 

minap. A mese valahol északon játszódott le és 
a kis fiu kíváncsian fordult apjához : 

— Apukám kérem, merre van a lappok földje? 
— A lappok földje, fiacskám ? Hát az csak 

Budapesten lehet, mert ott most mindennap meg-
jelenik egy uj lap ! 

Bekárosi Szinház — Francia négyes 
Bánócziné, Nagy Margit, Harmos Ilona, Harsányi Rezső, Mészáros Giza, Bánóczi Dezső, 

Bérczy Érnő, Tompa Béla, Papp fölv. 
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Avató 
A Madách Színház megnyitására 

(Színésznő, kezében álarccal a füegöny elé lép :) 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, 

Legyen tehát. A szín peregjen 
öntengelyén, akár a földgömb, 
szélvész és villany sisteregjen, 
S hazudj »zelid hohl fényt, te zöld gömb. 
Lázaktól égjenek az esték, 
váljon könnyé, vérré a festék, 
ocsúdj, az ürböl kelj ki ember, 
s kiálts túl testvérörülettel 
a végzetet, az összevisszát, 
Dobot ! Zenét ! Maszkot ! Kulisszát ! 

Legyünk többek, legyünk mi mások . .. 
Kezdjétek el, komédiások. 

Kosztolányi?,Dezső 

Vendégeink, e furcsa házba, 
mily szókat adj'ik én tinektek, 
kik vártok, ábrándtól csigázva, 
és e függönyre rámeredtek ? 
Itt nincsen ágy és nincsen asztal, 
terítve hófehér damaszttal. 
A tál lyukas és kong a korsó 
s üres a bölcső és koporsó. 
Papir az ablak s ha kitárod, 
az éjszaka száz réme károg. 
S ha ajtót nyitsz, egy meredélyen 
állasz a semmiségbe, mélyen. 

Ó. itt a semmi s ott a minden, 
túl, túl az ajtón zúg az élet, 
Almok remegnek kertjeimben, 
oly ködösek, búsak, fehérek, 
és tikkatag halotti rózsák. 
Tiétek a nábob valóság, 
a pompa és az aranyalma, 
a vágyak áldott lakodalma, 
pezsgők édesse, keserűje, 

tél, gyémánt gyöngye, nyár derűje, 
kik dúslakodtok földi kincsen, 
És a miénk csak az, mi nincsen. 

Mégis ti kértek, dús halandók, 
a koldusoktól s százszor inkább 
nézitek a festett kalandot, 
mint véretek szent karmazsinját. 
Kezetek nyújtjátok remegve, 
mutatva, hogy nincs semmi benne, 
mert jajaj mindhiába markolt, 
az élet hozzá is fukar volt. 
Csak egy maradt meg, ami nékünk 
a játék-álommenedékünk, 
s szegényes vendégségébe gyűlve 
leültök árva, bús körünkbe. 

Azt mondjátok, a minden itt van, 
és túl a kapukon a semmi, 
mely lármázik a fényben, ifjan, 
s hajh, nem tudunk nyomába menni. 
Bejöttök s az ajtót becsukva, 
egy más világba vagytok újra, 
s akartok látni síró nőket, 
ibolyát, őszt és temetőket, 
tündért, ki a ligetbe lebben, 
csókot, halált és tört a sebben, 
mert itt keresitek, mi szétfolyt, 
az életet, a drága tébolyt. 
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Holnap reggel 
Sturm und Drang darab Karinthy 

Frigyes háromfelvonásos tragikomé-
diája. De ez nem az a hivatalos, az a 
megszervezett, tudatosan exaltált és ki-
számitottan elrugaszkodott Sturm és 
Drang, amelyet tapasztalni lehetett a 
berlini Freie Bühne elindulásakor és 
amely elmúlt, mindössze némi savanyu 
és jelentéktelen emlékeket hagyva maga 
után. A Karinthy viharzása az az 
igazi, Wedekindé, aki száműzve volt a 
hivatalos forradalmárok közül is, épen 
azért, mert egyedüli volt, igazi, őszinte, 
szent forradalmár, Wedekindé, akinek 
ő testvére, mint senki más a világiro-
dalomban. Mint az a démonikus clown, 
ugy Karinthy is hosszú ideig kény-
telen volt egy mulattató és humorista 
plakátszerü maszkjában járni, hogy ma-
gára terelje a figyelmet, publikumot 
kapjon, teret, pódiumot. Hogy, mint 
humorista is mekkora mélységekből 
bányázta mondanivalóit és észleleteit, 
hányan vették ezt észre? A publikum-

nak az volt a fontos, hogy valaki meg-
nevettessen, bánta is, hogy az illető 
mellékfoglalkozására (de igazi elhiva-
tottságára) költő és filozófus, akinek 
számára lelkiismereti parancs a gon-
dolkozás, mint l evés másnak magyar 
és iró kartársai közül. 

A humorista jelentkezett a Holnap 
reggelben is. Ezt a mély és megren-
dítő drámát Karinthy Frigyes irta, de 
beleirt Carinti is. Amiket beleirt ; legelső 
humor. Az epizód figurákban mutat-
kozik meg és ha Karinthy tehetségének 
ezt az oldalát akarná — a színpadon — 
fejleszteni, játszva Írhatna nagyszerű 
komédiákat, nehéz, hálás charge-szere-
pekkel. Szinte csak elhatározás dolga 
nála, hogy a magyar Courteline váljék 
belőle vagy egy vadabb, fésületlenebb, 
de erősebb és véresebb Robert de Flers. 
De Karinthy aligha fog tehetségének 
ezen a kisebb és hálásabb mezőjén 
megállapodni. 

O — hányadszor ismétlem ? — Stür-
mer und Draenger. Az igazi. Hetven-
esztendős korában is husz éves lesz, 

M a d á c h Szinház Holnap reggel 
Mihó, Szemiván^i, Laky, Magas, Báuhidy, Qaái, Gellért, Iványi 

Alexy fölvétele. 
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szetes, kötelező és Moliére-től máig el-
hárithatlan színpadi nyelv. Ezt ne is 
tanulja meg Karinthy sohasem ! 

A formák közt elveszne az ő tehet-
ségének legjava: különös mondanivalója, 
eredeti és mindenki mástól (nemcsak 
kortársaitól, de a halottaktól és az ez-
után megszületendőktől is) független 
gondolat-trésorja. így, ahogyan ő ma 
van és ma dolgozik, semmiesetre sem 
az a biztos és megbízható portéka-
szállító, akivel egy direktor tíz jövendő 
szezon tiz tisztességes átlagsikerére le-
szerződhetne. De ha egyszer minden 
munkássága be lesz fejezve, találtatik 
majd életművében öt-hat darab (egy-
gyel kevesebb vagy több igazán nem 
számit) aminek jelentősége lesz majd 
száz év múlva az örök emberi, a lázitó 
igazság, a fenyítő erő miatt, ami bent 
foglaltatik. Neki személyileg is mint 
egy embernek nagyon fontos, hogy a 

KARINTHY FRIGYES 
(Révai lika felv ) 

mindig ujat kereső. Látása, álmélko-
dása, felháborodása, hite és haragja 
mindig szüz. Folyvást uj gyötrelmekkel 
terheli, uj feladatokkal kínozza magát. 
Egy író, aki sosem fog kegyelmezni 
magának. Egy iró, aki megvetné magát, 
ha valaha is megállapodnék a könnyű, a 
megtanulható, a bevett formájú és hagyo-
mányos tartalmú sikereknél. 

Az következnék ebből, hogy sosem 
fogja megtanulni a színpadot ? A Holnap 
reggel-ből azt látom, hogy már tudta 
mielőtt még megakarta volna tanulni. 
Tudja a színpadot, mert érdekel — 
izgalmas és mulatságos — amit a 
színpadon mondat és játszat. Igaz : 
a tálalása nem párisiasan mondaine. 
A dialektikája tulvág és túlárad a fran-
cia komédiák bábuinak kicirkalmazott 
dialógusán, t amelyek a hagyományos 
darabirók és a mesterség legnagyobb 
talentumai számára is, (mihelyt hagyo-
mányos darabirók) az egyetlen termé-

Madcch Szinház : Holnap reggel 
GELLÉRT LAJOS - SZENT1VÁNYI KÁLMÁN 

Alexy fölv. 



11 s z í n h á z i e l e t 

Holnap reggel kijött, hogy Színpadot 
kapott, de belső irói fejlődésére ez lé-
nyegtelen. Az a fontos, hogy most újra 
fog darabot irni. De hogy ezután más-
félét irjon, nem hiszem. Hallgatói egy 
részének lehetett a Holnap reggel kísér-
let, neki semmiesetre sem volt az és 
ha igazi irói énjén nem változtatott az 
a külső körülmény, hogy munkája so-
káig előadatlan volt, ugy nem fog rajta 
változtatni egy másik külső körülmény, 
a siker sem. És kellett, hogy sikere 
legyen ugy is, hogy a színpad bevett 
rituáléit elmellőzte, kellett: mert érde-
kes és megragadó volt. 
Az emberek kezdenek gondolkozni. Még 
mindig nem annyian, mint magukról 
hiszik, de mindenesetre többen, mint 
tegnap. És ez lehet biztató is, habár . . . 
még nagy bajok is származhatnak abból, 
hogy az emberek tömegesen vetik rá 
magukat erre a keserű, de mint most 
hiszik, nekik való mesterségre. Ám egy-
előre haladunk. Ez látnivaló volt abból 
a megértésből is, amivel a közönség 
Gellért Lajos alakítását fogadta. Neu-
raszténiás intellektüelt adott, egy dado-
gásban és vízióban magát szabadító 
embert. Husz év előtt még mint valami 

komikus figurát megnevették volna' 
Ma elfogadták. Husz év előtt egy Gel-
lért Lajos csak komikus epizódista le-
hetett volna a színpadon, ma darabot 
vivő hős és főszereplő. Hiába : hala-
dunk. Ez már az uj szem, amely más-
ként tudja látni a dolgokat. Ibsen előtt 
az idegesség — a szinpadon — csak 
bohózati szurrogátum lehetett, ma : vér 
és tragikum. A hősök ma másként sza-
valnak, a kutyák másként ugatnak, 
mint egy nemzedékkel ezelőtt. Haladt 
a világ, ezt mégis látom, különösen 
abból, hogy odalent a földszinten is 
kezdik megérteni ezeket a dolgokat. 

A holnap reggel idegessége, ez 
Karinthy művének igaz, vérző maisága. 
Itt volt ő kortárs. Adta az — örök emberin 
belül — a mai napot is. A Holnap reg-
gel neuraszténiás halálfélelmében benne 
van — ki nem mondottan, de annál 
érezhetőbben és annál fájóbban — a 
háború borzalma és utálatossága. Per-
sze nem a politikai aktualitást vette ki 
belőle, hanem a mélyén fogta meg a 
dolgot, emberi, tehát örök aktualitásá-
ban. Itt emelkedett ő témája és a szín-
pad fölé ebben a hatalmas Wurfban, 
a Holnap reggelben. Lakatos László. 

GELLÉRT 
M adách Színház : Holnap reggel 

LAKY BANHIDY ILONA 
A lex y Jöív. 
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Lili bárónő 
A VÁROSI SZÍNHÁZ LEGNAGZOBB SIKERE 

Nem túlzás : ez az első igazi nagy 
operettsikere a Városi Színháznak. Olyan 
nagy siker, mintha telivér angol ope-
rettet mutattak volna be, annál örven-
detesebb tehát, hogy egy magyar ope-
rettnek jutott ez a dicsőség. A Bob 
herceg szerzői irták a „Lili bárónő-t." 
Hosszú hallgatás után szólaltak meg 
újra Martos és Huszka. A Lili bárónő 
két évig váratott magára, amig más 
operettsikerek miatt szirrekerülhetett, 
de ez a két esztendő is csak használt 

neki : forrt, erjedt, nemesedett, a szerzők 
a várakozás ideje alatt folyton dolgoz-
tak rajta, szinte tökéletesítették. 

így azután készen és kifogástalanul 
került a közönség elé a Lili bárónő és 
igy lett belőle a Városi Színház első 
igazán nagy operettsikere. A darab 
kedves, ötletes, vidám meséje és a 
pompás, szines, gyönyörű muzsika olyan 
előadásban érvényesült a Városi Szín-
házban, aminőt még keveset láttunk. 
A szerzők öröme lehet az a tény, hegy 
a pazar és pompás előadás teszi tel-
jessé a sikert. Szinte a szerzők sorába 
kell emelni Faludi Sándort, aki olyan 
pazar kiállításról gondoskodott, hogy 
pazarlás miatt gondnokság alá kellene 
helyezni ebben a diszletdrága világban. 
(Való igaz : egy egész vagyon feks/.ik 
a Lili bárónő kiállításában.) És a szer-
zők sorába kell emelni Stoll Károlyt, a 
Városi főrendezőjét, aki legragyogóbb 
rendezéseire emlékeztet, ahogyan a 
Lili bárónőt „kihozta". Remekelt ezzel 
a rendezéssel, megérzik az egész elő-
adáson, hogy az operettrendezés nagy-
mestere egész szívvel-lélekkel dol-
gozott. 

De a szereplők is megérdemelnek a 
szerzők részéről minden hálát, a direk-
ció részéről csengő vagy suhogó elis-
merést, a közönség részéről pedig es-
téről-estére zugó tapsokat. Az elő-
adás középpontjában a címszereplő 
Péchy Erzsi áll, ragyogó szépség, el-
bájoló graciózitás, pompás énekhang 
és művészi játék, ez az ő színésznői 
lényének összetétele és ez a nagy és 
általános sikerének titka. Az első elis-
merés és dicséret őt illeti, de amint a 
tapsokból kijut esténként mindenkinek, 
igy jár a kritikus tiszteletadása az egész 
nagyszerű gárdának, Vigh Mancinak, 
Sarkadinak, Sziklainak, mindenkinek, 
összesen és egyenként, de nem most, 
hanem csak a jövő héten, mert akkor 
ad Lili bárónő-számot a Színházi Élet, 
hogy részletesen, írásban és képben 
számoljon be erről a diadalmas operett-
sikerről. 

Belvárosi Színház Francia négyes 
BÁMÓf.ZI DEZSŐ - MÉSZÁROS GIZA 

Papp fölv. 
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íme, az ott, 
a tiszta haszon, 
mely abból származott, 
hogy a kávéházi asztal 
árva 
volt a héten, 
azaz a kávéházak 
be voltak zárva. 

Ez most már olyan szomorú, hogy nem illik 
versben elsirni. A költőkről van szó, akik alól 
kilőtték a sztrájkkal a mérványiróasztalt és 
akik pont márciusban, a mi életünk legszebb 
és az ő életük legveszedelmesebb hónapjában 

nem tudtak tavaszi verset irni. Ezt a rettenetet 
mi nem is értjük, csak ők értik és érzik a maga 
teljes szörnyűségében és igy nem csoda, hogy 
öklüket rázva fenyegették meg a bezárt múzsa-
hajlékot. 

Mivel azonban a próza, 
A tényeket elaprózza, 

Most ismét vers következik. 
Ez itt 
Az árdrágítók bősz csoportja, 

Az üzemet a sztrájk megrontja, 
De akiket látsz, 
A veszteséget majd behozzák, 
S a „Lánc, lánc, esz erlánc" 
Kezdetű dalukat dúdolják. 

Róluk viszont, akik itt keseregnek, nem lehet 
csak siró sirámot irni. Nekik igazuk van. Az 
éhes bohémek ők, akiknek a főpincér volt a 
gyámjuk, gondozójuk, etetőjük, ellátójuk, pa-
pájuk. És az ő papájukat akarta megölni a 

sztrájk, szinte rájuk ment az egész pakli, az ő 
gyomrukra. A főpincér-rendszer elbirta ezt a 
könnyelmű kihitelezést, mely az ő kávéházi 
létük alapja volt, a revier-rendszer csődbe jutna 
mellette. Szegény bohémek ! 

Végül 
Hadd jegyezzem fel a 
Sztrájktörténethez ékül. 
Hogy — mert tőle a vidámság kitelik -
Szomaházy kévémérésben 

Ivott a sztrájk alatt reggelit — 
l ofák között 
Szinte maga is kofának öltözött. 
Ezúton száll hozzá a kérés : 
Az uj regény cime mi lesz, 
A kis kofa vagy 
A kis kávémérés ? 
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Estély a Névaparton 
A császárné csókja 
Kívül tágasabb 
BEMUTATÓ A MEDGYASZAY SZÍNHÁZBAN 

A harmadik műsoit játsszák a illedgyaszay 
Szinhá/.ban és a folytonos és állandó fejlődés 
örvendetesen állapitható meg', a fiatal színház 
gyorsan eljutott arra a művészi útra, melyen 
haladnia kell és amelyen hivatást teljesít. Az 
uj műsor, melyet most játszanak a Medgyaszay 
Színházban, mindent ad, amit egy ilyen finom, 
intim hajléknak nyújtania kell : egy izgalmasén 
érdekes inai egyfelvonásost, egy színes, pom-
pás, szerelmes történeti játékot, egy Offenbach-
operettet és négy magánszámot. Ez az igazi 
gazdag, változatos, értékes és művészi pro-
gramm, melynek/sikere is egyenes arányban 
van a gazdagságával. 

A waj egyfelvonásost Lengyel Menyhért irta. 
A cime : Estély a Névaparton, a témája az 
elképzelhető legmaibb. Szereplői orosz arisz-
tokraták, akik egy titkos összejövetelen mond-
ják el, hogyan élnek a bolseviki uralom alatt^ 
hogyan próbáltak kenyérkeresethez jutni herce-
gek, grófok, hercegnők, grófnők. Erre a külö-
nös és rejtélyes arisztokrata „estélyre" toppan 
be azután a friss levegő, az uj szellem, egy 
közkatona hozza magával. A darabban Med-

RAjZ FERENC 
katonaszinész, az Akadémia elvégzése 
után ment a harctérre. Olasz fogság-
ból küldte ezt a képet a „Színházi 

Élef-nek. 

gyaszay Vilma egy hercegnő szerepét játssza, 
Bayor Gizi egy tábornok leányát, aki nem 
tud semmit a nagy összeomlásról. Két másik 
női szerep Greguss Margitnak és Flittnei Rózsi-
nak jutott, a férfiszerepeket pedig Bársony, 
Ihász, Dénes és Újvári játsszák. 

Bayor Gizi azonban nem csupán az érdekes 
és megkapó tábornokleány szerepének eljátszá-
sára szerződött vendégszereplésre a Medgya-
szay Színházhoz. Egy másik darab pompás 
nagy szerepe vonzotta. Ezt a darabot a szín-
pad életében uj szerző irta : dr. Ferenczy Sári. 
Fzt a nevet az irodalom már felfedezte és be-
fogadta, a színpadon most indul el hódítani. 
A darab címe : A császárnő csókja, 1815-ben 
játszik és Ludovika császárnéról szól, akit 
messze Olaszországból fiatalon hivtak el har-
madik feleségnek az akkor már vénülő, ötven 
felé járó Ferenc császár mellé. Bájos és meg-
kapó szereltni történet ez a darab, mjlyben 
Bayor Gizi játssza a császárné finom szerepét. 
A többi szereplők : Újvári Lajos, aki Ferenc 
császár alakját viszi szinre és Greguss Margit 
és Dénes György. — A két darabot Vámos 
Árpád rendezi avatottan. 

A zenei értéket igazi érték reprezentálja az 
uj műsorban, klasszikus zeneszerző támad fel : 
Olfenbach. Nagy operettjei állandóan műsoron 
vannak, külön dicséret iüeti a Medgyaszay 
Színházat, hogy egyfelvonásosait is igyekszik 
feltámasztani. Amit ez a műsor hoz, az a leg-
híresebb és legpompásabb egyfelvonásos Offen-
bach, az Un mari a Ja pori, melyet Harsányt 
Zsolt Kívül tágasabb cimmel fordított magyarra. 
Az operettben egy talentumos fiatal szubrett 
mutatkozik be a közönségnek : Járay Böske 
és bájos egyéniségének megfelelő szerephez 
jut Kruzwyck Annie. A főbb férfiszerepeket 
Járay Sándor és Pa/otay játsszák, az operettet 
Bársony rendezi. 

Az uj műsoron négy magánszereplő is sze-
repel, ami élénken tarkítja és külön is élveze-
tessé teszi az estét. Medgyaszay Vilma magán-
számai külön értékek és nevezetességek. Magán-
számokat adnak elő Vidor Ferike, U/vtiii 
Lajos és dr. Lukács Béla. Medgyaszay, Vidor 
és Újvári magánszámait Gábor, Harsanyi és 
Mihály írták, a zenét Nádor és Reinitz, Lukács 
Béla pedig Z-e/iau-dalokat énekel. 

line az est programiuja. így elmondva is ki-
tűnik belőle, milyen szép, érdekes, nivós, elő-
kelő. Egy ilyen programmnak nem is lehet más 
velejárója,'mint az őszinte, nagy siker. 
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Miről beszélek 
március 23-án ? 

Jelentette a „Színházi Biel", hogy 
Vészi Margit március 23-án előadást 
tart a Royal-Apollóban. A kiváló irónő 
a napokban érkezett haza Itáliából. Meg-
kérdeztük, miről fog beszélni ? A követ-
kező választ kaptuk : • 
Kedves Incze, 

maga azt kérdi tőlem, miről fogok be-
szélni 23-án délelőtt a Royal-Apolló-
ban ; miről, édes Istenem ? Mindnyájunk 
vágyainak hazájáról, Italiáról, amibe 
most, háborús békénkből igazi békébe 
jutva, olyanba, amilyenről álmodtunk 
nem is olyan régen, hét rövid hétre 
beleélhettem magamat. — Rómáról, 
amely bennünket egészen furcsa módon, 
melegen szeret, tegnapi 
ellenség létére, Rómáról, 
mely virágosabb és pom-
pásabb, mint valaha. — 
Itáliában fogságban epe-
dő szegény testvéreink-
ről, akiknek jó a dolguk, 
de hazavágynak keser-
vesen mégis és bennem 
a magyarság odaiévedt 
magányos képviselőjé-
ben az otthoniakat, a 
hazát üdvözölték, —bol-
dog, éjjel nappal táncoló 
fiatalságról, diadalmas 
színházi estékről, uj da-
rabokról, derék barátunk-
ról, a hozzánk vissza-
vágyódó Pucciniról, — 
az oda már elérkezett 
uj párisi Mivatbkról, amik 
ide csak hónapok múlva 
juthatnak majd el. — 
Siena büszke és exluziv 
magányáról és Venezia 
bűbájos téli pompájáról, 
az árvaságában százszor-
szép Lidóról, hosszú be-
szélgetésekről D'Annun-
zióval, a furcsa kóbor 
lovaggal, — s ami ne-
künk, szegény meggyö 
tört magyaroknak ma 
a leglontosabb : mi lesz 
velünk, mii mondanak 
felőlünk Parisban, mire 

számithatunk, mit várhatunk, ki segit 
nekünk, rajtunk? 

Sok lesz egy rövid délelőttre ? Még 
több lesz, mert ezer apró, furcsa részlet 
jut az ember eszébe és a mai papir-
hiányos időben éppen ezeket a jellem-
ző és tán mulatságos adatokat más-
képen nem közölheti, aki megélte s 
akiből kikívánkozik, hogy elmondja, 
mint így, négyszemközt a közönségével. 
Mit mond a kardinális-államtitkár a 
Vatikánban és mit beszélnek a szer-
kesztőségekben, — mikor lehet újra a 
Lidón nyaralni és mit vár tőlünk Olasz-
ország, — csupa olyan téma, amiről 
irni nem lehet, de elmondani, ugy 
egymásközött, szabad . . . . Az irott 
szó indiszkrét, a szabad beszed többet 

VESZI MARGIT 



16 SZÍNHÁZI EL-E7B 

e n g e d h e t m e g m a g á n a k , — a k a t o n a i 
c e n z ú r a i d e j é n b o l d o g a n é l t e m v i s s z a 
m i n d i g az i l y e n j ó l e s ő szóbe l i ind i sz -
k r é c i ó v a l f 

M é g e g y e t : a k i s t e r j e d e l m ű ú j s á g o k -
b a n m a c s a k l a s s a n k e r ü l h e t n e k sor ra 
a c i k k e i m ; igy f r i s s en é s r é s z l e t e s e n 
m o n d h a t o m el m i n d a z t , a m i e lveszí t i 
az é r t é k é t , h a e l v e s z t e t t e az ak tua l i t á -
sá t . M i n d e z t k ü l ö n b e n n e m kell m a g á -
n a k e l s o r o l n o m , h i s zen a m a g a r á b e -
s z é l ő k é p e s s é g é n e k a v é t k e , h o g y az 
e l ő a d á s o m a t e g y á l t a l á b a n m e g t a r t o m . 

M a g a á l l í to t ta , h o g y m a az e l s ő e n t e n -
t e - o r s z á g b ó l v i s s z a t é r t s z e m t a n ú t k í v á n -
csi é r d e k l ő d é s s e l v á r j a a pe s t i k ö z ö n s é g . 
S h a n e m l e n n e igy , a m a g a le lke 
r a j t a ! 

H o g y m é g mi rő l f o g o k b e s z é l n i , azt 
m e g s e m m o n d o m ; j ö j jön el m a g a is 
é s m a j d m e g h a l l j a ! T e s s é k l e v o n n i a 
k o n z e k v e n c i á k a t é s e g y s z e r k ivé t e lké -
p e n dé le lő t t i t i z e n e g y ó ra e lő t t fel-
kelni . . . . 

A d d i g is a rég i b a r á t s á g g a l üdvöz l i 
Vészi Margit. 

Ó, hogy futunk utánatok 
ti drága, szép színésznők. 
Bohó szivünkkel értetek 
a két szemünk kinéznők. 

Az i f j ú sziv fantáziál 
a szárnyat megnövelve. 
És álmot füzünk rólatok, 
a kebletek ölelve. 

A si rig várni!. , 
Irta: SOMLYÓ ZOLTÁN 

És este is, mig gazdagok 
nyakéket raknak rátok, 
az uccán lesni léptetek 
és szép privát-batártok . . . 

1919. március 

S oly könnyű már, oly könnyű 
[már] 

elétek térdepelni. 
Az ajkra, amely fonnyadó, 
csók szellőjét lehelni. 

S rajongva eV múl el év után Elhervadt, öreg szivetek 
s szomjas marad a vérünk. hazug parázsba rakni . . . 
Mindég veletek alszunk el - S a vállatoknak fonnyadó 
s közeletekbe se férünk . . . hűs húsába harapni. 

És nincsen kedvünk semmihez, És aztán jő a férfi kor, 
csak lustán elheverni. az élettel verekszünk, 
ti s szépségteknek mérgeit Aranyat szerzünk és nevet 
szivünkben elkeverni. és kissé megöregszünk. 

De már az nem a régi váll, 
s a csők se vőn a régi ! 
A szívnek az kell, ami nincs ! 
aki van : nem kell az néki!. . . 

És baktatni utánatok 
sok szomjas lázas órán : 
ha ott libegtek délelőtt 
a színpadon, a próbán. 

S ti is, ti drága démonok, S a fejünk lassan meghajol 
ifjak, ti sem maradtok. . . és megbillen a térdünk ! 
...Segy szép napon,úgy ősz felé, Az emlékekért : ó, be kár! 
vélünk összeakadtok. S be kár volna miértünk ! 

A száj hűvös mosolyra nyíl 
és csöndbe elbocsájtunk. 
A sírig várni : ó, be szép, 
ha ily sokáig vártunk !. . . 

SZERENCSÉS .SZERZŐ. A Vígszín-
ház Liliom reprize szenzációs sikerrel 
járt. Napokkal előre sem lehet jegyet 
kapni és a szinhazkedvelők százai 
iire's közzel távoznak Varga főpénz-

táros fülkéje mellől. Egy elkeseredeit úriember 
igy fakadt ki : 

— Ördöge van ennek a Molnár Ferencnek. 
Az egész városban uri divat lett a Liliomot 
megnézni. 

M 
NEM !S FONTOS. A színdaraboknál 

tudvalevőleg a cím volt a legfontosabb 
kellékek egyike. Most, hogy Lengyel 
Menyhért egy pompás egyfelvonásost 

irt a iviedgyaszay Színháznak, a darab A törté-
net ideiglenes cimet kapta. Azon töprengtek, mi 
legyen a végleges címe. 

— Nem is fontos — intézte el Lengyel a kér-
dést — a kormány néhány héten bglül ugy is 
eltörli a címeket. 
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A Zeneakadémia 
uj korszaka 
— Dohnányi Ernő a reformtervekről — 

Dohnányi Ernő a múlt héten elfoglalta hivata-
lét a Zeneakadémia igazgatói szobájában és 
inegkezdte[működését, melynek súlypontja egye-
lőre a nagy multu zenei intézet újjászervezése 
lesz. A konzervatóriumi fokra jutott zenei nevelő-
intézetből igazi, komoly zenei főiskolát akar 
Dohnányi fejleszteni, mely egyedülálló legyen 
az országban és ugyanolyan színvonalon áll-
jon, mint a külföld hasonló irányú nagy inté-
zetei. Az uj igazgató evégből enyhíteni akar 
az eddigi tanitási tervezet hivatalos merevsé-
gén, több szabadságot akar biztosítani tanárok-
nak, növendékeknek egyaránt, mert igen helye-
sen ugy véli, hogy a művészet nem fejlődhet 
kasztszerüen, hanem csak egyéni tulajdonságok, 
tehetség és tanulástól, tanítástól független sze-
mélyes képességek szerint. Dohnányi már 
évekkel ezelőtt részletes programmot dolgozott 
ki a Zeneakadémia reformjára vonatkozólag, 
de ennek a reformtervezetnek még a tárgya-
lása is megfeneklett a régi rendszer bürokra-
tikus aggodalmaskodásain. Most azután Doh-
nányi maga valósithatja meg mindazt, amit 
két évvel ezelőtt hivatali elődjének ajánlott. 

Az uj igazgató működése néhány kinevezés-
sel kezdődött. Fiatal, érdemes művészek jutottak 
ismét a Zeneakadémia tanári karéba. A hegedü-
tanszakon Waldbauer Imre kapott „katedrát". 
A Waldbauer-Kerpely-féle európai hirü magyar 
vonósnégyes társulat kitűnő megalapítója, kinek 
zenei és technikai jelességeit jól ismeri a nyil-
vánosság, bizonyára nemes hivatást fog tel-
jesíteni tanári minőségében is. Uj tanára a 
Zeneakadémiának a fiatal Radnay Miklós is, 
aki épen a napokban aratott friss zeneszerzői 
sikert „Orkán vitéz" cimü szinfonikus művével, 
melyet a Filharmóniai Társaság mutatott be. 
Radnay a Zeneakadémia neveltje. A nagyhírű, 
Koesslernek, majd ennek távozása után a minap 
elhunyt Herzfeld Viktornak volt a tanítványa 
és ifjú kora mellett is gazdag zeneszerzői sike-
rekben. A most előadotton kivül a filharmoni-
kusok régebben már két művét adták elő, 
1912-ben Szinfonikus szvit-jét, 1915-ben pedig 
„Mese" cimü szinfonikus költeményét. Zongora-
műveit Magyarország valamennyi zeneiskolája 
felvette hivatalos tantervébe, dalait a legkivá-
lóbb énekesnők, köztük Durigó Ilona külföldön 
is, nagy sikerrel éneklik. A mult évben „Az 
nfánsnő születésnapja" cimű Wilde-meséből 

készült pantomimje került bemutatóra az Opera-
házban, jelenleg pedig „Három sziv" cimű 
kétfelvonásos vigoperóján dolgozik, melynek 
szövegét maga irta, Arany Jánosnak egyik 
szájhagyomány utján fennmaradt eszméjéből. 
Tanári kinevezése kétségkívül nagy nyeresége 
lesz a reformálás előtt álló Zeneakadémiának. 

Herzfeld Viktor váratlan halála Dohnányi 
hivatalba lépésével egyidejűleg aktuálissá tette 
a zeneszerzési tanszak uj beosztását is. Az uj 
igazgató ugy intézkedett, hogy Kodály Zoltán 
helyettesigazgató, aki eddig csak a zeneszer-
zési tanfolyam két első osztályában tanított, 
megbizta az összes osztályok vezetésével, de 
mellette felállított még egy tanfolyamot, mely-
nek vezetését Weiner Leóra bizta. Mint Koess-
ler idejében tehát ismét két zeneszerzési osz-
tálya van most a Zeneakadémiának és a növen-
dékeknek tetszésére van bizva, hogy Kodályhoz 
vagy Weinerhez iratkozzanak be. 

Oszvald János nyugalomba vonulásával meg-
üresedett a zenetanárképző vezetői állása. Ezt 
a fontos tisztséget Dohnányi Székely Arnold-

|ÓB DÁNIEL Karinthy rajz, 
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dal, a modern zongorapedagógia egyik legje-
lesebb fiatol képviselőjével töltötte be, aki 
eddigi tanári és művészi működésével kétség-
kívül rászolgált erre az elismerésre. Oszvald 
János másik állása nem kis felelősséggel járó 
könyvtárosi tisztség dr. Ember Nándoré, az 
u j titkáré lett. Moravcsik Géza, a távozott 
titkár állását, mint ismeretes, helyettes igaz-
gatói cimmel Kodály Zoltán kapta meg, az 
adminisztratív teendők végzésére azonban Doh-
nányi javaslatára külön titkárt nevezett ki a 
közoktatásügyi miniszter dr. Ember személyé-
ben Dr. Ember Nándor még egészen fiatal 
ember. Jeles képességű pianista, Dohnányi 
növendéke volt és e hóban tartandó bemutat-
kozó hangversenyét nagy érdeklődéssel várják. 
A mult évben zenetanári oklevelet nyert a 
Zeneakadémián s ezzel egyidejűleg kapta meg 
középiskolai tanárrá való képesítését is. 

A teljes tanári kar mult szombaton kon-
ferencia keretében tisztelgett Dohnányi Ernő 
nél, aki tanártársai támogatását kérve, kijelen-
tette, hogy minden tanártársa részéről köszö-
nettel vesz az intézet fejlesztése érdekében 
tapasztalati uton kialakult gyakorlati tanácso-

P 

SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG 
J ANKOVICH M \GDA 

Lázár Oszkár rajza 

kat. A reformtervek megvalósításéra vonatkozó-
lag közvetlenül Dohnányi véleményét kértük ki. 

— Nagy reformokról — mondta Dohnányi — 
az idei tanévben már nem lehet szó. Lelkiisme-
retesen igyekszünk befejezni a tanítást, meg-
tartjuk a szokásos vizsgákat, a jövőben be-
iratkozó növendékek azonban már uj tantervvel 
és tanítási módszerrel találkoznak, melyet a 
tanári karral egyetértően most készítek elő. 
Egyik legfontosabb része ennek a reformnak 
az, hogy a növendék szabadon választhatja 
meg tanárait, de megadom minden tanárnak 
a lehetőséget arra, hogy tehetséges tanít-
ványait felvihesse a legfelsőbb osztályokig is. 
Nem fordulhat elő tehát a jövőben az, hogy 
X tanár éveken át vesződik egy növendékkel, 
aki az akadémiai osztályokban azután Y. tanár 
keze alá kerül és mint ennek sikerrel végzett 
növendéke hagyja el az intézetet. Ezt az el-
határozásomat, mely régi válaszfalakat dönt 
le, sokan oda igyekeztek magyarázni, hogy 
a jövőben művészképzője lesz minden tanár-
nak. Nagy tévedés. A művészképző, mint külön 
magasabb kiművelési tanfolyam, a jövőben is 
fen fog állni. 

— A reformterveim egyébként távolról sem 
akarják az intézet eredeti struktúráját meg-
bontani. Az én törekvésem főleg a nivó eme-
lésére szorítkozik. Meg akarom szüntetni a 
Zeneakadémia mai tisztára középiskolai jelle-
gét és ki akarom építeni az egészet európai 
színvonalon álló zenei főiskolává. Ebből megint 
a laikusok azt következtetik, hogy tervezetem 
szerint megszűnnék a gyakorló és előkészítő 
tanfolyam. Az elsőre friulhatlanul szüksége van 
a tanárképzőnek, mely a gyakorlati pedagógiát 
csak növendékek segítségével taníthatja, az 
előkészítő nélkül pedig nem lehet a növendé-
ket az akadémiai osztályokba tenni. Az aka-
démiai osztályokkal azonban megszűnt nálunk 
eddig a magasabb zenei kiképzés, vagyis olyan-
formán volt a növendék, hogy elvégezte a 
zenei középiskolát és nem mehetett egyetemre. 
Ha ambició volt benne és megtehette, elment 
valamelyik külföldi zenei főiskolába, vagy egy 
hires külföldi mesterhez. Ezt a visszásságot 
akarom megszüntetni. A Zeneakadémiának a 
jövőben a legmagasabb zenei kiképzést is meg 
kell adnia. A főiskolává való fejlesztést tehát 
nem szabad ugy képzelni, hogy a meglévőből 
el akarok venni. Ellenkezőleg : hozzá akarok 
tenni. A tanári karral teljes egyetértésben dol-
gozom és hiszem, hogy jövő évre ilyenkor 
más képe lesz a Zeneakadémiának. 
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Látogatás Kiss Józsefnél 
Irta : IFJ. KRÚDY GYULA 

Dolgozószobájában találtam a költőt, éppen 
Ninon de Lenclos történetében lapozgatott. 
Félretette a könyvet s maga mellé ültetett a 
kis asztalkához, amelyen egy köteg kézirat 
feküdt. 

Körülnéztem a szobában : a falak mentén 
hatalmas könyvespolcok, a falakon rajzok, 
festmények, ezüst és babérkoszorúk. Hatalmas 
kinai bronz- és porcellánvázák, serlegek, min-
den, amit Kiss József egy életen át gyűjtött és 
megszeretett. Ott áll a szoba közepén a kere-
vet, amelyet Juszuf, a költő, mindig sokra be-
csült. Az ablak előtt áll a költő ágya, akkora, 
mint egy gyermeké. Apró csecsebecsék, kis 
nippek teszik a nagy szobát még barátságo-
sabbá, köztük a legragyogóbb, a legkedvesebb : 
— Susuka, a költő tizenhathónapos kis uno-
kája, a költő dédelgetett kedvence, a költő 
zsarnoka, akivel megosztja uzsonnáját s akinek 
a kedvéért lemondott a szivarozásról. A szoba 
minden sarkában Susuka játékszerei, bábui 
és csörgői hevernek, bizonyságául annak, hogy 
a kis hölgy kedvenc tartózkodó-helye a költő 
szobájában van. 

Kiss József maga mellé vonja kis unokáját 
és beszélni kezd. Magáról beszél. 

— Mostanában sokat dolgozom, reggel az 
ágyban szoktam irni. (Kikeres, a kéziratok közül 
egy verset.) A legújabb még nem jelent meg, 
— magyarázza —a cime : A malom. Elmondja, 
hogy az Írásai közül legjobban a Mese a varró-
gépről-t szereti. 

— Húsz év ó;a nem volt a kezembez a Mese 
a varrógépről — mondja a költő — a múltkor 
a kezembe akudt, ötször olvastam el egymás-
után. 

— A legkedvesebb alakom Teréz. Abban az 
időbon minden varróleányt Teréznek hivtak, te 
persze ezt nem tudod, — szólt tréfálkozva. 

Beszél a terveiről, föl akar olvasni az Urá-
niában, természetesen nem egyedül. 

Az irodalomra terelődik a szó. Ady Endréről 
is megemlékezik Kiss József. 

— Sajnálom Adyt, nagyon sajnálom. Uj gon-
dolatai és uj hangjai voltak. Vérbeli költő volt. 
A Hélbe is dolgozott 1907-ben, két hónapig. 
Irt prózát, irt kritikát, irt verset, irt mindent. 
Akkoriban indult a Nyugat. Ady elhagyta 
q Hetet, 

Megemlékezik a magyar rirodalom büszke-
ségeiről. Mint egy csodás mozivásznon vonul-
nak el előttem az irók és költők, Kiss József 
mindenkiről mond valamit. Beszélt Molnár Fe-
rencről, Herczeg Ferencről, Ambrusról. Bródy 
Sándorral kapcsolatban megemlíti, hogy „Lyon 
I.eát" olvasta utoljára tőle. „Nagyon tetszett, 
lebilincselt, megfogott, megindított" — mondja. 
Megemlíti Somlyó Zoltánt, Juhász Gyulát, 
Szép Ernő Egyszeri királyfiát a költő legkivá-
lóbb munkájának tartja. Büszkélkedve emiitette, 
hogy azok a fiatal magyar irók, kik ma az 
irodalomnak büszkeségei, többé-kevésbé mind 
a Hét-nél kezdték. 

— Gárdonyi Géza a legszebb novelláját a 
Hétbe irta . . . 

— Mikor volt utoljára színházban ? — kérdem. 
— Van mér öt esztendeje, a Zsazsát láttam, 

nagyon szerettem, mindenhez ért. Talán meg-
nézem a Magyar Színházban. Kíváncsi va-
gyok rá. 

— Újságokat olvas, Józsi bátyám ? 
— Nem szeretek újságokat olvasni, nagyon 

felizgatnak a mai események. 

RAJNAI (REINER) HUQÓ 
operaénekes, 

az aradi szinhá- szerződtette 
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Az operett fejlődése 
Tetszetős és érdekes ötletet valósit meg a 

hangversenyek tavaszi évadjában a Színházi 
Elet koncertirodája: két est keretében bemutatja 
az operett fejlődését. A történeti hangversenyek, 
melyeknek mindig van bizonyos akadémikus 
mellékizük, nem ujkeletüek. Rendezett ilyeneket 
már a mai hangversenyélet gyermekkorában Bű-
low János és azok a koncertek, amelyeken Rubin-
stein a zongorairodalom, vagy D'Albert a szo-
náta fejlődését mutatták be, európai hirességüek 
lettek. A Színházi Elet két estje, március 20-án 
és április 4-én, nem tisztán zenetörténeti hang-
versenyek lesznek. Hangos szót kér bennük a 
kultúrtörténet is, mert hiszen a társadalmi kul-
tura legszembeszökkenőbb megnyilvánulásával, 
az operettel foglalkoznak. Az operett mindenek-
előtt kulturjelenség és ahogyan korok és embe-
rek változnak, aszerint módosul az operett 
fiziognomiája. 

A második császárság legragyogóbb korsza-
kában van az operett bölcsője. A Comédie 
Française zenekarának nyomorgó gordonkása, 
bizonyos Offenbach Jakab, egy kölni rabbi 
nagytehetségű fia teremti meg az uj műfajt, 
mely azután diadalmasan vonul végig az egész 
földkerekségen. Lortzing és Flotow daljátékai 
után uj hang csendül fel az énekes színpadon, 
könnyed, szerelmes melódiák, melyek szervesen 
illeszkednek a vidám, bohókés, csúfolódó szö-
vegbe. Offenbach jelenti az operett klasszikus 
korszakát, az uj műfajnak francia éráját, mely 
Lecoq és Planquette műveiben nyert méltó 
folytatást. A hetvenes években azonban az 
offenbachi zene eljut Bécsbe és az öreg császár-
város nyárspolgári közönsége megrészegül az 
uj melódiáktól. És ami Párisban nem sikerült, 
sikerül Bécsben. Offenbach egyszerre veszedel-
mes ellenféllel találja magát szembe : Strauss 
János, a keringőkirály operettet ir. A legszebb 
walzerekkel spékeli partitúráját és győzedel-
meskedik az operettkomponista fölött. 

Ezzel lealkonyult az offenbachi operett 
pályafutása és a keringő-operett veszi át a 
vezetőszerepet. A keringő lesz az operett fő-
alkatrésze és megtartja uralkodásét egészen a 
legújabb időkig. Az angol táncos-operett, 
Sullivan és Sidney Jones művei, csak kis kité-
rést jelentenek. A keringőkirály tradícióit foly-
tatják Bécsben Suppé, Milöcker és Zeller, 
nálunk a szellemes Konti József. Az angol 
operett azonban nem maradt teljesen hatás 
nélkül.^ Uj korszak kezdődik, az operett fejlő-

désében immár o harmadik, amely Offenbach 
stílusát vegyíti Strausséval, de figyelembe veszi 
az angol operettek vívmányait is. Feltűnik 
Lehár Ferenc és a köréje csoportosuló bécsiek: 
Fali Leó, Strauss Oszkár, Eysler Ödön ragadják 
magukhoz a vezetőszerepet az operett iroda-
lomban. Egy évtizeddel ezelőtt azután az operett 
súlypontja Bécstől kelet felé tolódott : magyar 
komponisták tűnnek fel, Kálmán Imre, Jacobi 
Viktor, Sziimai Albert, egyszerre Budapest lesz 
az operett-piac centruma és a magyar operett 
indul világszerte hódító útjára. 

Ezeket az érdekes, izgalmas fejlődési foko-
zatokat öleli fel az a két hangverseny, melyek 
március 20-án és április 4-én rendez a Szín-
házi Elet hangversenyirodája a Vigadóban. 
Az operett legnevezetesebb képviselőinek meló-
diáit a pesti színpad válogatott kiválóságai 
szólaltatják meg, érzelmes dalok, lágy keringők 
és hatásos együttesek csendülnek fel, gyors 
egymásutánban mutatva be az operett tör-
ténetét. 

A szereplők legtöbbje nem működik már 
operettszinpadon, ahol csak megkezdték diadal-
mas pályafutásukat, mely most a nagy opera-
színpadon folytatódik. Dömötör Ilona, Környei 
Béla, Sándor Mariska, Serák Márta, dr. Dalnok y 
Viktor és Tóth József működnek közre a két 
hangversenyen, melyeken a zenét Hajós Károly, 
a Városi Szinház kitűnő karmestere fogja meg-
szólaltatni. Mindazt pedig, amit az operett tör-
téneti fejlődéséről fentiekben röviden, szárazon 
megemlítettem, részletesen, alaposan fogom 
elmondani a két est keretén belül, hogy köze-
lebb vigyem a közönséghez azt a zenei kultur-
jelenséget, amit egyszerűen operettnek neve-
zünk. Hiszem, hogy élvezetes két estje lesz ez 
a koncertciklus a pesti közönségnek, amely a 
kitűnő szereplők és a produkciók kedvéért talán 
szívesen hallgatja majd meg az én magyarázó 
szavaimat is. Cserna Andor. 

I s - l LQVERSENY. Tavaszodik, az alag' 
" S i ® tréning pályákon megkezdődött a 

„tavaszi munka" és a színházak kör-
íá i i J jB nyékén megindultak a tippelések a 

Nagy Alagira. 
— Félek, hogy az idei szezonból nem lesz 

semmi, — aggódott Horváth Tutyu, a Nemzeti 
lóversenyszakértője. 

— Buza Barna nagy ellensége a lóverse-
nyeknek. 

— Erős tévedés, — vágott közbe Hajdú 
Pepi. — Tegnap is olvastam, hogy a „föld-
mivelésügyi miniszter minden kedden ós pén-
teken II és 12 óra között — fogad". 
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CSERNA ANDOR. Dr. DALNOKI VIKTOR, HAJÓS KÁROLY, SÁNDOR MÁRIA, KÖRNYEY BÉLA, 
SERÁK MÁRTA, DÖMÖTÖR ILONA, KALMÁR ALADÁR, TÓTH JÓZSEF 

Az operett fejioaese előadói 
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Házassági komédiák 
- AZ APOLLÓ-KABARÉ UJ MŰSORA -
Nyilván véletlen és minden szándékosság 

nélkül történt, hogy az Apolló-Kabaré uj mű-
sorának öt darabja közül három házassági 
komédia. De nehogy félreértessék ennek a 
látszólagos egyoldalúságnak a megállapítása ! 
Épen mert három házassági komédia, pereg 
le gyors egymásutánban az intim hatású szín-
padon, kénytelen észrevenni, milyen változa-
tosság van a téma variálásában és milyen öt-
letesek a magyar írók, akik a komoly mate-
matikai tudományt megszégyenítő leleményes-
séggel tudják permutálni és kombinálni a házas-
sági komédia műfajának adott örök helyzeteit. 
Itt van például Lakatos László, aki ezen a téren 
már letette a vizsgát, vígszinházi nagysikerű 
darabjával. „Hegedükoncert" cimmel most ismét 
egy pompás, izgalmas kis házassági vígjátékot 
irt, amely az utolsó pillanatig percről-percre 
változó helyzeteivel leköti a teljes figyelmet. 
A férj, a feleség és a harmadik, a szereplői a 
darabnak, mely azzal kezdődik, hogy az asz-
szony levelet kap a harmadiktól, kinek törté-
netesen Lukács ur a neve. Már épen felbon-
tani készül a végzetessé váló borítékot, mikor 
hazaérkezik a férj. A férjek ama fajtájába 
tartozik, akik féltékenyek és a változatosság 
kedvéért most is jelenetet rögtönöz. A levelet 
ugyanis magához lopja a szemfüles szobaleány 
és mikor az asszony keresi, hogy végre is 

elolvassa, mit ir Lukács ur, a férj gyanút fog. 
Ravasz fogással elhiteti feleségével, hogy már 
olvasta a levelet, mindent tud, mire az asszony 
megtörten bevall mindent, még azt is, amit 
nem kellene. Párdány, a férj, most mér gyil-
kolni akar. Revolvert vesz magához és elrohan' 
hogy megölje a gaz csábitót. Alig távozik a 
férj, az asszony megtudja, hogy a levél meg-
van, föl sincs még bontva, igy tehát elhamar-
kodottan vallott és ostobaságával megölte 
kedvesét. A fér j visszajön és felesége biztos 
tudatu ravaszsággal von vissza most már 
mindent. 

— Ártatlanul ölted meg azt a fiút, nem is 
volt a kedvesem, csak tréfáltam. 

— Nem is öltem meg, én is csak tréfáltam 
— vég vissza a férj. 

— Hol itt a hegedükoncert ? — kérdi ma-
gában a r.éző ekkor. 

Tessék várni és figyelni. Megjelenik ugyanis 
a bajthozó Lukács ur, felbontják a levelet 
melyben három jegy van a másnapi hcgedü-
koncertre. El is mennek mind a hárman. 

A kedves, finom tónusu vígjátékot pompá-
san játsszák a? Apolló-Kataréban. A < /neí/i Ju-
liska tökéletes, igazi idegasszony a feleség 
szerepében, fíerczt-g Jenő a lérjet, Pelö Pál, a 
kabaré uj tagja, aki a Vigszinháztól jött át, 
az udvarlót, két kisebb szerepben pedig Fai ago 
Sári és Homoki Paula jeleskedik. 

A másik házassági komédiának „Az angóra 
cica" a cime és szerzője Szomahúzy István. 

HUBER MIKSA 
Muskátli Kabaré 

SZŰCS NELL! OERÜELY LAJOS 
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Az illusztris iró nem először szerepel az 
Apolló-kabaré színpadán, mint szerző, de rit-
kán szólal meg-. Bizonyos azonban, hogy ami-
kor megszólal, ötlet, finom dialógusok, fordu-
latos felépítés dolgában kitűnően veszi fel a 
versenyt a mai fiatal routinierek-kel. Uj darab-
jának főszereplői a nagyságos ur, a nagyságos 
asszony és a kisasszony. A kisasszony csitri 
leány, de férjhez akar menni. Még pedig pont 
ahhoz az ifjúhoz, aki a nagyságos papa hiva-
taléban működik és igy legkevésbé sem kívá-
natos vő a papa számára. A véletlen azonban 
segítségére siet a konok szerelmeseknek. A 
kislány elcsip egy levelet, amelyben a papáját 
légyottra hivja „az angóra-cica". Ezzel a fegy-
verrel azután lehet zsarolni és a kislány a 
titoktartás fejében eléri, hogy apja mindenbe 
beleegyezik, sőt maga kardoskodik legheve-
sebben az azelőtt még ellenzett házasság 
mellett. 

Csupa derű, kedves humor Szomaházy uj 
darabja, a szereplői pedig kitűnően megfigyelt 
alakításokkal viszik teljes sikerre. Az apa sze-
repében Magyari ellenállhatatlan humora ér-
vényesül, a kisasszony szerepében Nagy Magda 
kedves, mint nagyságos asszony pedig a szín-
padon rég nem látott Marosi Adélt kell szíve-
sen és örömmel köszönteni. Faragó Sári és 
Gábor Flóra teszik teljessé az együttest. 

A harmadik darab német eredetű, de minden 
szaván, egész beállításán megérzik az átdolgozó 
Heivay Frigyes szellemes munkája. A szép-
asszony váratlan időben látogatja meg legény-
lakásán barátját, a bárót, aki csak másnapra várta, 

de a meglepetésből csakhamar megdöbbenés lesz 
mert őnagysága elmondja, hogy valami meg-
magyarázhatatlan lelki kényszer hatása alatt 
mindent elmondott az urának, aki azonnal itt 
lesz, hogy számon kérje becsületét. Végszóra 
különös zaj is hallatszik az előszobából, de 
rövidesen kiderül, hogy csak a pezsgősüveg 
dugója pukkant. A báró megkönnyebbülten 
sóhajt fel, a kegyetlen szépasszony pedig 
megszánva végre vergődését, kacagva vallja 
be, hogy az egészből egy szó sem igaz, csak 
próbára akarta tenni, miképen viselkednék a 
veszedelmes helyzetben. Most azonban hirtele-
nül a báró kerekedik felül. Ő az első pillanat-j 
tói kezdve tudta, hogy csak tréfa az egész, 
mert félórával ezelőtt együtt volt a klubban a 
férjjel. Haraszthy Mici ragyogó fölénnyel| 
játssza a szépasszony szerepét, a partnere pe-
dig Pető Pál, akiben nagyon hasznos tagot 
nyert az Apolló-Kabaré. 

A három házassági komédiával azonban igen 
természetesen nem merül ki az Apolló- Kabaré, 
uj műsora. Harsányi Zsolt, kinek betegágyához 
most szerető gonddal száll mindenünnen a 
a jóbarátok résztvevő és reménykedő pillantása, 
egy végtelenül kedves és finom városligeti je-
lenettel szerepel a műsoron. „A notesz" 
cime a kis apróságnak és szereplői az életunt 
nő (Szőllősi Rózsi), a jogász (Szenes Ernő) és 
a limonádéárus (Tisza). Nem hiányzik ezutta! 
sem Köváry Gyula mindig ötletes énekei 
blüettje sem, melynek előadáséban résztvesz 
szerzőn kivül a kabaré egész komikus gárdája 
„Szenzációs külön kiadás" a cime a kacagtatc 

GONDA ISTVÁN DONATH ARANKA IVANYI DEZSŐ SUGAR 
Muskátli Kabai 
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tréfának, melynek tartalmát özek után könnyű 
kitalálni. Kőváry egy jámbor lapfogyasz tó 
játszik, aki minden utcán árusított lapot meg-
vásárol. 

Kőváry azonban, tudvalevőleg, sohsem adja 
három darabnál alább egy műsoron és igy 
egészen természetes, hogy az Apolló-Kabaré 
keddi premiérjén a „Szenzációs külön kiadás" 
mellett még két tréfája került bemutatóra. Az 
egyik a „Lórumparti", amit még nem kártyások 
is harsogó derültséggel fogadnak, a másik a 
Műkedvelők", amelyben Szőllősi Rózsi a vidám 

szerző partnere. Ehhez a tréfához Erdélyi 
Patát Leó finom, dallamos zenét komponált-, 
mely kitűnően simul Kőváry ötletes verseihez. 
Végül, de nem utolsó sorban, meg kell emlé-
kezni az u j Rózsahegyi-produkcióról. Ezúttal 
dr. Guthi Soma, legnépszerűbb humoristáink 
egyike irt számára „Audiencia" cimmel pompás 
tréfát, amely egyformán érvényre juttatja az 
iró ötletességét és az előadó színészi kiváló-
ságait. 

A magánszámoknak, — mert e sok jó mel-
lett még külön magánszámok is vannak, — se 
szeri, se száma. Bámulatosan sokoldalúak ezek 
az Apolló-Kabaré házi dalszerzői. Megint egy 
friss és dus csokrot nyújt át jóvoltukból a 
művészgárda és a dalok legtöbbje igazén nem 
efemér életre született dolog. Németh Juliska 
Buday Dénes három dalát énekli Somlyó Zol-
tán, Zilahy Lajos és Mihály István szövegei-
vel., Különösen Somlyó „Halálig" cimü versé-
nek van mély erős hatása a művésznő drámai 
előadásában. Szőllősi Rózsi Harm nth Imre két 

kedves dalát énekli. Az egyiknek Marthon 
Géza, a másiknak Cegléd y Gyula irta a zené-
jét. Harmath-dal jutott Magyarí Lajosnak is 
(Isten veled, lógás), de énekel egy kitűnő Hervay-
nótát is a pucerájról. Mindkét dal zenéjét 
Buday Dénes irta. A gyors népszerűségre ju-
tott Medgyaszai Jenő Marthon és Buday dalait 
adja elő nagy hatással. Szemere Gyula pedig 
Marthon és Ceglédy dalaiért kap sok tapsot 
a premiér óta. Külön kellene írni minden dal-
ról, melyeknek szövege gyakran egész kis 
dráma, ezúttal azonban csak egy össz-beszá-
molót kellett adnunk az Apolló-Kabaré uj mű-
soráról, mely előreláthatóan ép oly hosszu-
életü lesz, mint amilyen kitűnő elődje volt. A 
keddi bemutató forró hangulata és az azóta 
lezajlott előadósok ovációi legalább meg-
győzően bizonyítják ezt. 

KARRIER. Az Otthonban az író-
nőkről beszélgetett egy társaság. 
Erdős Renéeről, Lux Terkáról, Hat-
vany Liliről. 

— Legtöbbre mégis Hatvany Lili 
vitte és a leggyorsabban — mondta valaki : 

— Hogy — hogy ? • 
— Irt két darabot, egy operettet . . . 
— No és 
— No és ilyen rövid munkásság után darab-

eim lett belőle : Lili bárónő. 

BERKY 1 ILI GÖMÖRY VILMA GÓZGN GYULA 
Muskátli Kabaré 
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Ábrahám Pali 
dirigál 

Ábrahám Pali zeneszerző, 
dirigens, kedves, kitűnő, nép-
szerű fiu és amit akar'ok. 
Mindent tud, amit akar, de 
sokáig azzal vádolták, hogy 
nem akar semmit. Ezt mos1 
megcáfolja, mert a héten végre 
meijelenik a pódiumon, aminl 
-dirigál. A Hau >er-Ipoly i-Indv-
Son kvartettet dirigálja. Ez 
a kvartett ugyanis e héten 
egy pompás Ábrahám-szer-
zeményt játszik el a közön-
ségnek. 

A kvartett a szerző dirigens-
sel már hetek óta lázasar 
próbál. Igy rajzolta le őke 
Major. 

Wayang-játékok 
A világháború öt éve alatt Magyarország úgy-

szólván teljesen el volt zárva minden művészetek 
szülőhazájától, Páristól. Ez öt év alatt az úgy-
nevezett import-művészet nálunk teljesen hiány-
zott és legkedvezőbb esetben is csak a már 
meglevő művészetek továbbfejlesztését tudtuk 
elérni. A Belvárosi Színházban most szinrekerülö 
Wayang-játékok ékes bizonyítéka annak a tény-
nek, hogy a nyugati kultura a háború alatt nem 
pihent és igyekezett ujnt produkálni A mari« nett-
játékokból kifejlődött Wayang-játékok magukon 
viselik az utóbbi évek minden festészeti, tech-

nikai és irodalmi modernségét és kétségteler 
bizonyítékai annak, hogy a stilizált és primitiv 
művészet is művészet. 

A fővárosi közönség megértette és méltányolt! 
ezt a tiszta, idealizált művészeti törekvést, ami 
legjobban bizonyít a szombati bemutató nagy é 
őszinte sikere. Kosztolányi Dezső, Balázs Bél 
Walleshausen Rolla irták a kis szinház darabja 
és Rónai Dénes igazgatón kívül nekik is orosz 
lánrészük van a sikerben. 

A Wayang-játékok hetenként kétszer kerülnel 
bemutatásra a Belvárosi Színházban, az eddigie 
szerint állandó érdeklődés mellett. 

• • • • 

RADÓ SÁNDOR DEÁK FLÓRA COBOR ERNŐ 
Muskátli Kaba 
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Pallay Anna a ballet-
pantomim primadonnája 

Érdekes és minden izében művészi az a vál-
lalkozás, amelynek első előadását ma láttuk a 
Kristálypalota színpadán. Lelkes iró- és mű-
vészemberek megteremtették vele a modern 
magyar balletet és a gyönyörű produkció egy 
csapásra meghódította Budapest közönségét. 
Hét kis táncdarabot adott a műsor s beveze-
tőül Faragó Jenő prológusa hangzott el. A 
poétikus, kedves vers után pompás színpad 
tárult elénk : Pán József, a fiatal festői gárda 
egyik tehetséges tagja szép díszleteket és 
kosztümöket tervezett a hét kis darabhoz, 
amelyek cimei és szerzői a következők : 

CLARA SIMS 

Mese a szivről. 
Csa/kovszki zenéjére irta Dr. Erdélyi Géza. 

Bál utón. 
Irta : Fritz Ödön és Szirmai Albert. 

A szerelmes légy. 
Chopin zenéjére irta Fiitz Ödön. 

Bohóckirály. 
írták : Fritz Ödön és Losonczy Dezső. 

Boszorkányok szombatja, 
írták : Ifj. Radó Antal dr. és Losonczy 
Dezső. 

Haláltánc. 
Saint Saens zenéjére irta ifj. Radó Antal dr. * 

Ez a műsora ennek a művészi látványosság-
nak és ezt a műsort nagy-
szerű előadásban mutatja be 
a társaság, amely tiz elő-
adást tart Budapesten, aztán 
vidékre megy. 

A ballet-pantomim prima-
donnája Pa/lay Anna, a 
Nemzeti Operaház táncpri-
madonnéja. A főbb szerep-
lők Clara Sims, Lachamp 
Adrienne, Costa Viktor, Er-
délyi Géza és Garvay Erzsi. 
A ballet-pantomim iránt a 
legszélesebb körben élénk 
érdeklődés nyilvánul. 

Különösen nevezetes és 
érdekes lesz, hogy a ballet-
pantomim egy uj művész-
nővel ajándékozza meg a 
szin- és pantomim-művésze-
tet. Ez az uj művésznő Clara 
Sims, aki egyike a legérde-
kesebb és legfinomabb jelen-
ségeknek azok sorában, akik 
az utóbbi években a tánc-
művészet kulturálására vál-
lalkoztak. Elegáns, gyönyörű 
megjelenése, graciöz mozgá-
sa, táncolni tudása, pompás 
kifejező ereje, egyaránt n 
legnagyobb eladatokra teszik 
hivatotté Clara Simset. Mind 
járl első szereplése a leg-
nagyobb sikerrel biztatja : 
uj táncprimadormát avat a 
ballet-pantomim, 
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Hulljon le a lepel : 
A Vígszínház műsorán 7JT 
Csupa zsebmetsző szerepel. ' ™ 
Egyik este a komor 
Tolvaj van műsoron. 
Ezzel szembe 
Másnap a Liliom lop 
Könnyet a szembe. 

Mint egy kis őz, 
l'éehy Erzsi oly graszióz. 
Viszont sikere 
(Remélem e hasonlat nem bánt) 
Oly nagy, akár egy elefánt. 

* 

Még ezt nem 
Láttam, amit Harsányi Rezső 
Csinál a Francia négyesben 
Minden szavát kacagás kiséri 
S valaki igy dicséri : 
Ö az, ki feledtet minden bajt ma, 
Képzelhetik mennyit nevettem rajta. 
Hisz ép oly mulatságos és nevetséges, 
Amily tehetséges 

Mostanság 
A Szókimondó asszonyság 
Sikere a legnagyobb siker : 
Benne Fedák ugy látszik, 
Oly sokáig játszik. 
Hogy közben 
Beöthy elfelejti könnyen. 
Mi fán is terem a premier. 

* 

A Holnap reggel főpróbáján 
Az előadás vége fele 
Lelkesedéssel tele 
Így sóhajt egy kritikus : ó 
Hát annak is lehet sikere. 
Ami jó ? (lengyelke.) 

Békeffi-fi a színpadon 
Egy vasárnap délután történt az Andrássy-

uti Színházban . Vidám előadás volt, tul a meg-
szokott vidámság keretein is. Nemcsak a kö-
zönség mulatott, hanem a művészsereg is a 
színpadon. Nagyon jókedvük volt, aranyos, be-
cézett vendég jelent meg ugyanis az öltözőkben, 
egy pompás gyönyörű ember, akibe mindenki 
azonnal beleszeretett : Békeffi Lacika. A fia 
Békeffi Lászlónak, de ez nem baj. Olyan okos, 
eleven és elmés, mint a papája, a szépségét 

viszont mamájától örökölte. Kökény Ilona lett 
legszerelmesebb a Békeffi-fibe, annyira meg-
szerette, hogy a karjára vette és ott tartotta 
akkor is, mikor a színpadon a jelenése kezdő-
dött. Egyszerűen kivitte magával a színpadra. 
Rajna Alice majd elsülyedt a meglepetéstől, 
sőt egy kicsit a szégyentől is : a darabban 
ugyanis ő játszotta a Kökény Ilona mamáját 
és ime, az ő leány-leányának egyszerre fia 
született, még hozzá nagy fia. Békeffi is ját-
szott a darabban és ez okozta a felfordulást. Az 
ifjú Békeffi ugyanis annyira jól érezte magát 
a színpadon, hogy belebeszélt az előadásba. 
Nem sokat, de annál érthetőbben : folyton azt 
mondta apukához és kitárta csöpp karjait az 
„öreg" Békeffi felé. Nagy hecc volt, olyan jó, 
hogy a vége — rossz. Kökényt és Békeffit 
ugyanis a színházi törvényszék megbüntette 
fejenként száz koronára. Az ifjú Békeffi azon-
ban gavallérnak bizonyult : kifizette a büntetés-
pénzt._ Hogy miből ? Kért Bárdostól tizennyolc 
év múlva esedékes első gázsijára egy -^kis 
előleget. 
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INTIM PISTA, készül-e valami a nyárra 
a színházak körül ? 

— Korán kezdik egy kicsit az érdeklő-
dést, de azért elárulok valamit maguknak, 
mert tudok egy nagy szenzációt : az opera 
egész nyáron nyitva lesz. Ahogy véget ér 
a hivatalos szezon, a társulat — magán-
szereplők, kórus, zenekar, ballet — saját 
rezsibe veszik át a színházat és két nagy 
meglepetést is tartogatnak a közönségnek. 
De erről nem mondhatok többet, inkább 
Gombáról . . . 

— Mi van vele ? Csak nincs ujabb baj ? 
— Már nincs, hála istennek, de a héten 

megint ágynak esett, újra megoperálták, 
szilánkokat távolítottak el az arcából. Most 
már újra jól van és remélhetőleg nemsokára 
teljesen egészséges lesz. Amíg azonban a 
közönség újra színpadon ünnepelheti, még 
eltelik jó pár hét, a mozi publikuma azon-
ban gyönyörködhet kivételes művészetében\ 
A József-köruton nemsokára megnyílik egy 
uj mozi, a Fészek-mozgó és a megnyitó-
előadás érdekes esemény lesz : a Sundalt, 
Hatvány Lili filmdarabját mutatják be a 
főszerepben Gombaszögi Fridával. A többi 
főszerepeket Gombaszögi Ella, Lukács Pál 
és Iliász Lajos játsszák, a darabot Lajthay 
Károly rendezte. 

— Megnézzük. Milyen érdekes is ez., a drá-
ga Gomba a szanatóriumban fekszik és mi 
mégis egészségesen és ragyogón látjuk 
magunk előtt. 

— Hasonló az eset Lenkeffy Icával is, 
de ö szerencsére nem beteg, csak pihenni 
ment el pár hétre Balatonfüredre. És mi-
ilatt a szép Ica a tavaszi Balatont nézi, 
:tt Pesteir egyszerre három mozidarabban 
s gyönyörködik benne a közönség. 

— Beszéljen valamit a közeli színházi 
ervekről. Mit tud ? 

— Mindent. Hát először is, most Földes-
szezon következik a pesti szinházakban-
A kormány a földosztást csinálja, a-direk-
torok Földesen osztoznak. A Vígszínház 
„ Vera elindult"-ra készül, annak március 
végén vagy április elején lesz a bemutatója, 
az Operában a Marikát próbáljak, melynek 
Földes irta a librettóját, a Belvárosinak 
a Terike lesz a tavaszi újdonsága, az 
Apollóban egy egyfelvonásosa megy, cime; 
Julik a. 

— Nagyszerű ! Vera, Marika, Terike, 
Julika. Máson nem dolgozik Földes ? 

— Dehogynem. A Tarifán is dolgozik, 
már mint a villamostarifán, mert ilyen 
nagyarányú irodalmi tevékenysége mellett 
ő az egyesitett villamosok főügyvezetője 
is. 

— Folytassa. 
— Hát igen. A Földes-szezonon kívül 

külön Kálmán-szezon lesz a Király Színház-
ban, ahol megkezdték „A farsang tün-
dére" próbáit. Kálmán egészen elkészült 
a hangszereléssel is és Kosáry, Lábass, 
Király, Rátkai már javában próbálnak 
Bertha Pista dirágálása mellett. Kálmán 
a közeli napokban Pestre jön, hogy a pre-
miérig, mely húsvét körül lesz, személye-
sen vegyen részt a próbákon Kálmán 
már előre jelezte Beöthynek, hogy jön és 
és nagyobb előleget kér, mert alsózni akar 
Heltai Jenővel az Otthonban. Legutóbbi 
pesti tartózkodása alatt ugyanis Heltai 
minden este elnyerte tőle a Csárdáskirályné 
aznapi tantiemjét. Heltai most hajlandó ezt. 
az eljárást megismételni. 

— Érdekes. Mondja mi van Harsányi 
Zsolttal? 

— Köszönöm szíves érdeklődésüket, most 
mái• nyugodt szívvel mondhatom, hogy 
tul van a veszélyen. Rettenetes két hetet 
élt át, mindennap volt egy nehéz fordulat, 
egy veszedelmes komplikáció és csak most 
hétfőn volt az első nyugodt, izgalmak 
nélküli, biztató napja. Egyelőre senkit 
sem engednek be hozzá, csak az édesanyja 
van mellette és az anyai ápolás csodákat 
művel. Még a kis András sem mehetett 
be „apához", akárhogy követelőzött a be-
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teg odabenn és a drága apróság odakünn, 
Harsányi Zsóka és Grete, Zsolt nővérei 
éjjel-nappal ott strázsálnak a Pajor szana-
tórium 28-as szobája előtt, ahol Zsolt fek-
szik, ök fogadják nap-nap után az írókat, 
újságírókat, művészeket, akik folyton 
érdeklődnek a beteg iránt. A telefonér-
deklődés kielégítésére külön alkalmazottat 
kellett szerződtetni. 

k. J 

PUFI. A Fővárosi Orfeumban tör-
tént. Az „Arany mókus" cimii darab 
került sorra és a színpad az első fel-
vonás kettős szobajelenetét tárta a 

nézők elé. Egy asszonyka e szavakkal fordult 
az urához : 

— Mondd, apukám, mért van két szoba a 
színpadon felállítva ? 

— Hja, szivem, ez azért van, mert Pufi adja 
a főszerepet. Egy szobában már el sem fér, 
szegény. 

— Nagyon örülünk, hogy jobban van 
és gyógyul. Majd szóljon, ha már küld-
hetünk neki virágot. Pá. 

Családos volt gyárvezető, leszerelt katona 
bizalmi állást keres, 

bármely vállalatnál, lehetőleg lakással. Elsőrendű 
referenciák „Szorgalmas- alatt a kiadóba. 

CIRKUSZ. A városligeti cirkusz 
bérletéért gyilkos küzdelem folyik 
Beketow és Könyöt között. Akadt 
egy közbenjáró, aki azt ajánlotta, 

hogy a harcoló felek egyezzenek meg egymás-
sal és közösen béreljék ki a cirkuszt. Erről a 
tervről Beketow direktor hallani sem akart. 

— Direktor ur folytatja tehát a harcot, a 
küzdelmet ? — kérdezte a közbenjáró. 

— De mennyire I szólt Beketow. — Inkább 
dolgozom könyökkel, mint — Könyöttel. 

Születtél volna boldogabb hazában, 
Hol érdemeknek kedvezőbb az ég : 
Dicsőségednek fénye ragyogása 
Egy félvilágra elsugárzanék. 

(Petőfi verse Egressyhez 1843-ban) 

GERE ZSIGMOND 
Szókimondó asszonyság Lázár rajza 

MARTON ERZSI 
Szókimondó asszonyság Lázár rajza 
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Virul a Muskátli 
Az utcán hóvirágot árulnak még csak. Erdei 

ibolyát nem lehet látni, de az Andrássy-ut és 
Csengery-utca sarkán virul a Muskátli. De ez 
könnyű megérteni, mert akár esik, akár tavaszt 
napsugár táncol gavottot a pesti aszfalton, a 
Muskátli Kabaréban minden csupa ragyogás. 
Csak egyetlen egy tárgy van, amelyik szürke, 
és kopott a nagy ragyogásban : egy papirtábla, 
melyet immár ötvenszer akasztottak ki a kabaré 
ajtajába. Bizony ennek a táblának a betűi ki-
fakultak, ujat kellett rendelni a helyébe. A jövő 
héttől kezdve most már megint friss, kövér, 
fekete betűk szomoritják el a közönséget, hogy 
a mai előadásra minden jegy elkelt. 

* 

Persze mindenki boldog. Legboldogabb azon-
ban a három testőr : Radó, Gergely és Iványi. 
Cobor, aki természeténél fogva örökké elége-
detlen, most is boldogtalan. Boldogtalan, mert 
semmi oka sincsen a boldogtalanságra. 

A hölgyek közül Szűcs Nelli vezett a boldog-
ságban. Örömében sikítani szeretne egész este, 
de nem lehet, mert az öltözőből kihallanék a 
nézőtérre. El lehet képzelni milyen kapóra jön 

neki « szerzői instrukció, mely szerint a szellem 
mepillaatásakor sikítani kell. Hát sikít is. De 
hogyan. Egyedül ezért a sikolyért érdemes el-
menni a Muskátliba. 

* 

Gömöry Vilma, Deák: Flóra Donáth Aranka 
mindennap uj örömtercettet játszanak az öltö-
zőjükben. De Gömöry ujabban kissé fölényes 
lett. Az ura Köimendy Kálmán, a nagyszerű 
Ötvenéves férfi megnézte a Kuvikban és el volt 
tőle ragadtatva. Vilmával azóta nem lehet be-
szélni. Mert mindig ő beszél, mégpedig folyton 
az uráról. Azt mondja nem akar vitatkozni 
arról, milyen színész a férje ; egy bizonyos, 
hogy Körmendy Kálmán a legszigorúbb és leg-
hozzáértőbb kritikus. 

* 

Berky Lili és Gázon úgyis mint színészek és 
úgyis, mint direktorok boldogok. Mindenki jó-
kedvű, a legjobb kedve azonban a közönségnek 
van, mely derekasan kiveszi a részét a sikerből^ 
Nekik köszönhető a Muskátli márciusi virulása, 
melyről csodákat regélnek a városban. 

Lengyel István a művészeti igazgató sem 
marad el azonban boldogságéban a többiek 
mögött. Sőt ő a legboldogabb. Bizonyára tudja^ 
miért. 
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Proletár gyermek-előadá-
son a Tripoliszban 

Bizonyára megrökönyödéssel olvasod el a 
cimet és valami Afrikából keltezett hamis táv-
iratot vársz alatta, amely mintha a napilapok 
régi, jóvilágbeli „Vegyes" rovatéból csöppent 
volna ide. Nem, drágám, mindenki, aki tudja, 
hogy Pesten hol van a Tripolisz, az mind őszinte 
szivből kivánja azt, hogy bár Afrikában volna, 
bár ne volna itt. Pedig sajnos és szomorú, de 
ez a Tripolisz itt van Budapesten a hatodik 
kerületben, a Váci-ut jobboldalán és egy csomó 
barakkból áll. Itt laknak az élet hajótöröttjei. 
Egészen letört emberek. Az északfelé esőkben 
inkább iparosok, a déliekben esett emberek, 
tévútra tértek és a két szélsőség között szeré-
nyen húzódik meg egy keskeny sávon az igazi 
nyomor. A leghelyesebb kifejezés talán az 
abszolút nyomor. Ebbe a keskeny sávba esik 
az elemi iskolai épület is, melynek nagytermé-
ben vasárnap délután előadást tartott a Szín-
házi Elei Gyerekszínháza a Munkások gyer-
mekbarát egyesületének 28. számú helyi cso-
portja javéra, természetesen ingyen. A néző-
teret mintegy háromszáz gyerek, néhány mama, 
tanitónéni töltötték be. 

A műsor előtt Szervey György iskolaigazgató, 
a helyi csoport elnöke mondott néhány szót, 
inajd Mihályi Vilcsy adta elő a prológust. 
Utána SzaJontay Ferike csinált nézőtéri mókákat, 
mely alkalommal rendkívül sok szép ajándékot 
osztott szét, majd labdázott a gyerekekkel, 
akik még a szám végeztével is meleg ovációk-
ban részesítették, legtöbben azt kívánták, hogy 
a számot ismételje mfg, persze ujabb ajándé-
kokkal egybekötve. Azután a „Hintadal" követ-
kezett, melyet Halmay Vilmos és Mihályi Lucy 

„ adtak elő. Ez megint olyan szám volt, amelyen 
a gyerekek is részt vehettek a mókában és 
tömegesen jelentkeztek a hintázásra. 

A pódium körül mér úgyszólván életveszé-
lyes volt a tolongás, mikor Szervey igazgató 
egy ujjmutatással elintézte a dolgot. Utána a 
„Ferkó a moziban" következett, amin nagyon 
sokat mulatott a kis közönség, Szécsy Ferenc, 
Mihályi Lucy, Halmay Vilmos és Imre egy-
aránt nagy sikert arattak. Azután Glaser J. Emil 
„Bergengócia^ cimü mesejátékát játszották. A 
szép és jólmegirt darabnak is megvolt a ha-
tása. Idősebb és ifjabb Lubinszky Tibor és 
Lilly és Báisony Rózsikának bő részük volt a 
tapsban. Majd Mihályi Vilcsy énekelt el két 
dalocskát nagyon sok érzéssel. Azután Bársony 
Rózsika következett, aki a „Taps-nótá"-t adta 
elő. Mondanom sem kell talán, hogy a legtöbb 
tapsot ő kapta, mert a gyerekek az előírás 
szerint az egész refrén ritmusát végig tapsol-
ták. Az utolsó, egyszersmind talán a legsikerül-
tebb szám „A rendőr, a suszterinas, meg a köz-
társaság" volt, melyben Halmay Vilmos, de 
különösen a fia, Imre brillírozott. A kis gyer-
mekhad valósággal végigtombolta ezt a szá-
mot, melyben a kis Imre ^>lyan érett színészi 
készséget, különösen pedig olyan határtalan 
találékonyságot, a helyzethez való alkalmaz-
kodást árult el, hogy magukat a színház em-
bereit is bámulatba ejtette. Az előadás után 
pedig Szervey igazgató megköszönte a színé-
szek fáradozását és a színház igazgatóságának 
szociális érzéseért és hogy az előadás tartal-
masságára olyan nagy súlyt helyezett. A be-
széd végeztével az iskola udvarán felállították 
a gyerekeket és lefotografáltattuk őket. 

Már erősen sötétedett, mire nagynehezen 
elhatározták magukat a hazamenetelre. A kö-
zönség is, meg a színészek is. (id) 

AJ,Tripjlisz" gyerekei a Színházi Élet Gyerekszínházának előadásán' 
Popp Rezsó fölvétele 
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Műkedvelő előadáson 
a Budapesti Színházban. 

Kedden este különös szereplők léptek a Buda-
pesti Szinház színpadára, amint a szinlap 
mondja : („a Budapesti egyesitett városi vasu-
tak kelenföldi állomás forgalmi személyzetének 
műkedvelő tagjai által a kelenföldi villamos 
vasutak szabadszervezetének (: ? :) otthona felépí-
tése javára, közkívánatra". (Ami magyarul 
annyit tesz, hogy a kelenföldi végállomás for-
galmi személyzete, vagyis a kocsivezetők, ka-
lauzok és kalauznők előadást rendeznek Kelen-
földön felépítendő otthonuk javéra.) Ez alka-
lomból a hetvenes években Blaha Lujzával a 
címszerepben sokszor adott „A vereshaju" 
énekes és táncos népszínmű került színre. 

A publikum jobbára szabadnapos villamos-
alkalmazottakból és családtagjaikból rekrutáló-
dott, akik minden jelenésnél, akár bejött, akár 
kiment valaki a színpadról, meleg tapssal ho-
norálták a szereplőket. 

Maga a darab igen kedves és ahogy szín-
házi nyelven mondják „direkt nekik fekvő" 
volt. Az ő szavaik, miket köznapi életükben 

A szereplők, akik megérdemelnek minden 
dicséretet, a következők voltak : Bede Ferencné, 
D. Balogh István, E. Paulovics János, Szőcs-
gazdi Rózsika, Komáromi Ferencné, Molnár 
Miklós, Pető Lajos, Tüzes István, Pudzeri 
Mansion, /ftitó Jstván, . [Kapcsándi Kató, Szapor 

használnak, a lobogós gatya, az árvalányhajas 
alak, a csizma, a piros mándli, az avult, tiz-
krajcáros rémregénynyelvezet, mellyel a dara-
bot írták, a kitagadott gyermek, a hü, igaz 
szerelem, a vörös hajtól való félelem, a ba-
bona, minden csupa olyan dolog, mely már az 
ő életükben is előfordult. A falu szája, a falu 
bolondja és minden, minden, mintha a saját 
történetüket játszanák a színpadon. Nincs is a 
játékukban semmi erőltetett, semmi póz. Nincs 
egy fölösleges mozdulat. Minden túlzástól men-
ten, talán jobbak voltak, mintha színészek let-
tek volna. Benne éltek a cselekményben annyira, 
hogy mikor valamely drámai hatású jelenetre 
került a sor, sok szereplő szemében láttam 
könnyet csillogni. 

Szóval : nagyon jó volt az előadás, amiért 
elsősorban Szappanyos R. J. főrendezőt illeti 
dicséret, aki a darabot betanította és kitűnően 
rendezte ugy, hogy zavartalanul és igazén 
példás rendben folyt le az előadás. A szerep-
lőknek a jó alakításon kivül be kell tudnunk 
még azt is, hogy úgyszólván éjjel-nappal hi-
vatásukkal vannak elfoglalva és igy nagy ál-
dozat volt a háromfelvonásos betanulása. 

Mariska, Kun Elek, Bárdovszky Juliska, Fodor 
Mariska, Kiszlinger Jánosné, B. Varga István, 
Fodor Teruska, Bede Ferenc, Polonyi Juliska, 
Spitz Ellus, Dobronyi Kálmán és Dakó Pál. 
Minden elismerés megilleti őket. 

!\>or Dénes. 



SZÍNHÁZI BEET» 33 

Pipszi telefonál 
— Halló I Halló I Itt Színházi Élet I 
— Na végre ! Itt Pipszi I Három hete keresem 

magát telefonon és folyton mással beszél, de 
most mondja meg nekem gyorsan édes Szín-
házi Élet, igaz-e az, hogy ez a Liliom egy 
repríz, mert a papamama azt állitja, hogy ő 
ezt már látta egyszer valamikor nagyon régen, 
még a nagy világháború előtt és akkor Hege-
dűs adta a Liliomot, a Molnár Ferencet Feri-
nek hivták és Pesten mindenki paff maradt, 
mert a vurstli még nem volt szalonképes ? ? ? 

— Hát kérem ez mind igaz, tiz évvel ezelőtt 
csakugyan adták a Liliomot és ez a darab 
olyan talizmánja a színészeknek, hogy akik 
akkor benne játszottak, azóta tiz évvel mind 
fiatalabbak lettek. Varsányi, Haraszthy,Szerémy, 
Fenyvesi mind a régi szereplők. 

— Jé, ne mondja, de azért csak mondja és 
kik az ujak? 

— Hát először a Csortos, akin szintén fogott 

a talizmán, mert ugy drukkolt a főpróbán, mént 
tiz évvel ezelőtt süldőszinész korában és '."a 
kritikusok és a publikum is egyszerre qzon 
vették magukat észre, hogy botrányosan fiata-
lodnak és elérzékenyülnek és végén Kes&kar 
bácsi egy óriás zsebkendő mögé temetkezett 
és Pufi egy páholyban olyan hangosan bőgSfet, 
hogy a mamája, ha ott lett volna, biztosan 18-
vezette volna. 

— Nagyszerű ! Jaj, de érdekes I és egy ilypn 
repriz az annyit jelent, hogy előveszik a rëjafi 
darabot a naltalinból és reáteszik a szinpadA ? 

— Sőt ellenkezőleg I Előveszik a Jób Danit a 
iőfőrendezőt és a Ferenczyt, a díszlettervezőtSis 
ők ketten olyan gyönyörűen rendesik a da-
rabot a szinpadra, hogy maguk sem ösmenfe* 
reá a régi darabra. 

— Halló I Hát nem igaz akkor, hogy a Jók 
Dani otthagyja a Vígszínházát Î 

— Hát csaknem igaz volt, — de éppen^ a 
Liliom rendezése közben sült ki — hogy J6b 

ESTI TOALETTEK Helbig Hüda rafzai 
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nélkül nem lehet meg a Vígszínház és 
megfordítva . . . 

Hallói és azt is ő találta ki, hogy a 
ramyország falai megvannak repedve és 
keres ztöllátszik a tisztítótűz ? 

— Nem, azt Molnár Ferenc ötlötte és vi-
szqnt a próbák alatt Csortos is hozzájárult 
egy megható ideával a sikerhez. Mikor ugyanis 
Liliom visszatér a földre és a leánya levessel 
és kenyérrel kínálja, Csortos éppen tizórázott 
ée a nagyszerű fehér kenyerét a földre ejtette. 
Gyorsan felkapta, megcsókolta és ez ugy tet-
szett, hogy eeután szerves része lett a mese-
játéknak. Isten vele, Pipszi I 

„Nem azonos" 
Ifjneri ugyebár, kedves szerkesztő ur, azt a 

Uijjészerii hírt, amelyben Weisz Adolf ügynök 
Mjfelenti, hogy nem azonos azzal a Kohn Mór 
ügynökkel, akit tegnap letartóztatott a rendőr-
ség. Weisz Adolfot ugyanis könnyű összeté-
veszteni Kohn Mórral. Mindaketten családapák, 
uűndaketten kávéházba járnak, egyforma figu-
rákkal játsszák az alsóst, az egyik hájban dol-
gozik és gyakran enyves a keze, a másik enyv-
ben spekulál és minden hájjal meg van kenve. 
Stóval nehéz köztük különbséget tenni. Külö-
nösebb ismertetőjel kedvéért vasárnaponként 
MÍttdegyik magával viszi a feleségét a szín-
házba meg a kávéházba. 

Àz én esetem azonban, kedves szerkesztő ur, 
e§ff egéseen komolyan „nem azonos"-eset. Tör' 
té»t velem a napokban, hogy X. ur a fővárosi 
néptanácsba való kinevezésemhez gratulált, Y. ur 
erősen szorongatta a kezemet, hogy a hitköz-
ségi pártban kifejtett működésemmel nagyon 
meg ran elégedve, míg Z. urrosszalóan jegyezte 
»eg , hogy még mindig nem válaszoltam a 
levelére, amelyben bizonyos kötelezettségeimre 
tett gyöngéd célzást. Odahaza pedigazzal fogad-
tó, hogy egész nap szólt a telefon és legalább 
hwizonöten kérték támogatásomat a fővárosnál, 
a« egyik községi bódét akar, a másik hivatal-
szolgai, pardon: altiszti állást, a harmadik 
valami bérletet és igy tovább, a jó Isten meg 
Bódy Tivadar tudná, hogy még mi mindent. 
Eiste vacsora közben, egy szerény külsejű ur 
jelent meg nálam. 

— Bocsánatot kérek, — szólt — ne tessék 
zokon venni, hogy ilyen későn háborgatom, de 
a feleségem . . . Épp most . . . Mit szól hozzá, 
doktor ur? És ami a legfájdalmasabb a dolog-

ban : a cégtársam unokaöccsével. Kérem, 
tessék velem jönni, még együtt vannak és ha 
tanúskodni is tetszik mellettem, önre bizom a 
válópör vezetését. 

A szerencsétlent felvilágosítottam, hogy bár-
mennyire izgat a dolog, ügyvédi megbízatást 
nem vállalhatok, amaz egyszerű oknál fogva 
sem, mert ha ügyvédre van szükségem, nekem 
is fogadnom kell egyet. Mikor ez a baj elmúlt, 
csenget a telefon és egy női hang arra kér, 
mondjam meg őnagyságának, mármint a fele-
ségemnek, hogy a blúzért holnap el fognak 
küldeni, délelőtt tizre okvetlen legyen készen. 

Mindezekkel szemben kijelentem, hogy 
1. hajlandó vagyok mindazokat a postán 

érkező pénzeket, amelyeket dr. Molnár I. Jenő, 
dr. Molnár II. Jenő és dr. Molnár HL Jenő 
nevű ügyvédeknek, különben kedves barátaim-
nak küldenek ügyfeleik, pontosan átvenni, 
azonban 

2. nevezett ügyvédek kötelesek tovább is 
klienseik dolgát elvégezni, engem pedig név-
csere kellemetlenségekért kártalanítani a pos-
tán küldött pénzekből, viszont 

3. én nem vagyok hajlandó eleget tenni azok-
nak a kötelezettségeknek, amelyekre őket a hoz-
zám érkező levelekben figyelmeztetik ; 

4. dr. Molnár Jenő ügyvéd, fővárosi nép-
tanácsi tag vegye tudomásul, hogy nevében 
már eddig is telefonon rengeteg Ígéretet tettem, 
de higyje meg, nem tehetek róla, valahogyan 
csak le kellett rázni az embereket; 

5. esetleges bajokért, amelyek őreá az Ígére-
tek be nem tartásával háramolnak, minden 
felelősséget már eleve elutasítok magamtól ; 

6. az én nevemre érkező leveleket, amennyi-
ben ők kapják meg és kéziratok, főleg versek 
vannak benne, tartsák meg maguknak, ámde 

7. a női levelekre nem az én nevemben 
válaszoljanak (amivel távolról sem akarom 
mondani, mintha eddig megtették volna, — 
ez csak afféle preventív kérelem) ; 

8. fentartom magamnak azt a jogot, hogyha 
valaki a levelére való választ reklamálja nálam, 
azt mondhassam, hogy biztosan a másik 
három dr. Molnár Jenők valamelyike kapta 
meg, végül 

9. ha valamelyiküknek kellemetlen vagyok, 
megkülönböztetésül vegyék föl a grófi vagy a 
bárói cimet, — most már mindenkinek lehét. 

Nemde, kedves Szerkesztő ur, az én „nem 
azonos1" esetem nem azonos a többi „nem 
azonos" esettel ? Molnár Jenő. 
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A R E C E P T 
(Kis komédia) 

Játszák a Muskátli Kabaréban 
Irta: SZOMAHÁZY ISTVÁN. 

{Gyógyszertári állványok, a szokásos felszerelés-
sel, előttük árusító polc, mérleggel. Mikor a füg-
göny felgördül, teljes sötétség van. — Az utcai 
ajtón megnyomja valaki a villamos csöngetyüt, 
kétszer, háromszor egymásután. Végre megjelenik 
a baloldali ajtón a gyógyszertári szolga, kivilá-
gitja a patikát s haragosan fölhúzza az utcai 

ajtó vasredőnyét.) 
(Az ur belép. Rövid, prémes kabátot és zergetol-

las kalapot visel.) 
A zergetollas ur : Hála a magyarok istené' 

net, hogy végre felébredt 1 Amíg maguk ajtót 
nyitnak, addig nyugodtan meghalhat az ember. 

Patikusszolga : Nem tetszenék kivánni, hogy 
mezitláb fussak ide ajtót nyitni a havon ke* 
resztül ? 

Zergetollas ur: Keltse föl a kisasszonyt, r e 
ceptem Tan. 

Szolga: Ki a beteg? 
Zergetollas ur : Ehhez magának semmi köze, 

csak keltse föl a kisasszonyt! 
Szolga : Már fönn van szegényke, a csönge-

tésre rögtön kibujt az ágyából. Hogy nem 
sajnálják azt a szegény teremtést vegzálni, 
ahelyett, hogy nyugodtan meghalnának! 

A patikuskisasszony (belép. Hosszú, fehér 
vászonyköpenyt visel. Borzas és álmosnak 
látszik). 

A „SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁGÁBAN 
KARDOS ANDOR (St. Marcan) Lázár rajza 

Zergetollas ur: Csókolom azt a szép, fehér 
kezecskéjét. 

Patikuskisasszony: (ridegen): Mi tetszik? 
(A beszélgetés alatt a szolga a baloldali ajtón 
át visszavonul). 

Zergetollas ur: Kérek valami hatásos szert 
a májfoltok ellen. 

A kisasszony: Mi ellen? 
Zergetollas ur: A májfoltok ellen. 
Kisasszony : Ezért zavart föl az álmomból ? 
Zergetollas ur : Hát hova kellett volna men-

nem ? A trafikost vagy a vaskereskedőt nem 
zavarhatom fel, hogy a májfoltjaimat eltün-
tesse. 

Kisasszony: Ember, — és annyira sürgős 
önnek ? 

Zergetollas ur: Kérem, én holnap vacsorára 
vagyok hiva s az ilyesmi kellemetlen, ha az 
ember nőtársaságba megy. 

Kisasszony : De hiszen önnek nincsenek is 
májfoltjai ! 

Zergetollas ur : No hallja, ezt én csak jobban 
tudom ! Akkora májfoltjaim vannak, mint 
egy-egy pulykatojás, csakhogy nem látszanak 
az éjjeli világításban. 

Kisasszony: Rögtön távozzék innen, mert 
behivom a háziszolgát. Hogy mer engem re-
cept nélkül felkelteni az álmomból ? 

Zergetollas ur: Drága nagysádkám, hát az 
jobb volna magának, ha előbb egy doktort 
is felköltenék? 

Kisasszony : Menjen vissza a Korona-kávé-
házba, ahol ezt az otromba tréfát kieszelte! 

Zergetollas ur: Ez tréfa? Látszik, hogy 
sohse voltak májfoltjai. Ugyan szíveskedjen 

A .SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG" BAN 
HORVÁTH SÁNDOR (Junot) Lázár rajza 
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m i r összekotyvasztani valami jó szert, addig 
legalább nyugodtan beszélgethetünk egymás-
sal. (Leül.) Nagysádkám hova valósi, ha kér' 
deznem szabad? 

Kisasszony: Nem megy? (Csönget a házi-
szolgának.) 

Zergetollas ur: Van szive igy bánni egy el-
hagyott árvával, aki nemcsak nappal gondol 
magácskára, hanem éjszaka is ? Estétől fogva 
mindig csak magára gondoltam, amig a ci-
gány a rác kólót a fülembe húzta. S mivel 
reggelig nem tudtam volna kitartani maga 
nélkül, hát . . . 

A szolga: (megjelenik az ajtóban). 
Kisasszony: Csukja be a nagyságos ur mö-

gött az ajtót. (Haragosan távozik a baloldali 
ajtón.) 

Zergetollas ur : Ilyen szép patikussegédet se 
láttam még világéletemben ! Ha szegény anyám 
tudta volna, hogy egyszer még egy patikus-
segédbe leszek szerelmes! 

A szolga: Tessék visszamenni a szegény 
anyjához és hagyja pihenni a fáradt embert ! 

Zergetollas ur: Öregem, én csak egyszerű 
joggyakornok vagyok a járásbiróságnál, de 
érzés dolgában felveszem a versenyt a ke-
resztes vitézekkel. Mióta az öreg Fekete Sas 
ezt a gyönyörű leányt idehozta, nincs többé 
se éjjelem, se nappalom s reggelig furtumfurt 
a rác kólót muzsikáltatom a fülembe. Most 
ravasz ostobasággal ezt a tréfát gondoltam 

ki a kávéházban, hogy becsöngetek a patikába 
és kenőcsöt kérek tôle a májfoltok ellen. 

A szolga: Tessen már távozni innen, mert 
álmos vagyok. 

Zergetollas ur : És ha receptem van, akkor 
fölkelthetem azt a gyönyörűséges méregkeve-
rőnöt ? 

A szolga: Ha receptet hoz, akkor megcsi-
náljuk, de recept nélkül éjszaka csak fekete-
kávét és butéliás bort lehet kapni, azt se itt, 
hanem a Korona-kávéházban, ide csak akkor 
tessék jönni, ha haldokolni tetszik! 

Zergetollas ur: Ha csak recept kell öregem, 
azt hozhatok akár egy szénásszekérrel. Ne 
aludjék el nagyon mélyen, mert sohse tud-
hatja az ember, mikor szorul egy haldokló a 
patikára. (El a jobboldali ajtón.) 

A szolga (le akarja csavarni a villanyt, 
amikor a patikuskisasszony megjelenik a jobb-
oldali ajtóban). 

Kisasszony : Elment ? 
Szolga: Elvitte az ördög! 
Kisasszony : Előbb lerészegszik a kávéház-

ban, aztán idejön, hogy az embert a legbéké-
sebb álmából felkeltse. Minden férfi ilyen 
utálatos ? 

Szolga : Nem, kisasszony, csak az uriosztály. 
Én nem venném a lelkemre, hogy a kisasz-
szonykát a pihenésben megzavarjam. Inkább 
patikaszer nélkül halnék meg ! 

Kisasszony : Nappal is folyton itt ólálkodik 
a gyógyszertárban. Akár jön a hivatalból, 

A .SZÓKIMONDÓ ASS :ONYSÁG"-BAN 
Z. MOLNÁR LÁSZLÓ (Fouchè) Uaár rajza 
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akár megy a hivatalba, mindig stációt tart a 
Fekete Sasiban. Az ember látja, hogy csak 
agy mókából vásárol. Tudja, hogy tegnap 
mit vet t? 

Szolga ; Hit, kisasszony ? 
Kisaszony : Hintőport, ami csak a pólyás' 

babáknak való. Szeretném tudni, minek kell 
egy garcon-embernek hintőpor. 

Szolga : Talán meg akar házasodni és előre 
beszerzi a hintőport. 

(Egy cigánybanda az utcán halkan és vidéki 
érzelmességgel játszani kezdi a „Csak egy 
kislány van a világon" kezdetű dalt.) 

Kisasszony: Hát ez m i ? 
Szolga : Ezt se nekem húzzák ! 
Kisasszony : Éjjeli zene ! Előbb kenőcsöt kér 

a májfoltjai ellen, azután cigányt hoz az 
ablakom alá. Oltsa csak gyorsan el azt a 
lámpát ! 

Szolga : (lecsavarja a villanyt. Teljes sötét-
ség). (A cigányok végigjátsszák az egész dalt. 
Mikor befejezik, odakünn megszólal egy fér' 
Shang: Acsi! Most már elmehettek a po-
kolba). 

(Pillanatnyi csönd, majd újra megszólal a 
villamos csöngetyü). 

Szolga : (a sötétben, súgva) : Felnyissam az 
ajtót ? 

Kisasszony (erélyesen) : Bocsássa be, majd 
mindjárt elintézem a baját 1 

Szolga (felcsavarja a villanyt, felhúzza a 
vasredőnyt s bebocsátja a zergetollas urat). 

A zergetollas ur \ Drága virágszál, hát maga 
még ébren van? 

Kisasszony (a szolgához) : János, hozzon 
csak egy rendőrt, ezt az urat be fogom csu' 
katni éjjeli csendháboritásért. 

Zergetollas ur: Bocsánat, én nem a csendet 

y 
A ".SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁGÁBAN 

RÉTHBY LAJOS (Jasmin) Lázár rajza 

háborítom, hanem receptet hoztam. A törvény 
nem tiltja, hogy egy állampolgár éjnek idején 
is beteg lehessen. 

Kisasszony: Hol az a recept? 
Zergetollas ur: Itt van a belső zsebemben. 

(Gombolkozik.) Gyere csak elő, te kis vényecske, 
mert a kisasszony különben megesz bennün-
ket. (Diadalmasan kivesz a tárcájából egy 
receptet és átadja a patikuskisasszonynak.) 

Kisasszony (nézi a receptet); Kinek lesz ez 
az orvosság? 

Zergetollas ur : A beteg szivemnek lesz, annak 
a bolondos, beteg szivemnek, mely bizonyosan 
meg fog szakadni, ha egy haragos kislány 
hamarosan nem könyörül rajta. 

Kisasszony: Ricinus olajat irtak a beteg 
szive ellen? 

Zergetollas ur : Már az mindegy, hogy mit 
irtak, itt vagyok és jogom van megvárni, mig 
az orvosságot elkészitik. 

Kisasszony : El fogom készíteni az orvossá' 
got, de egyetlen szavára sem fogok válaszolni 
többé. (Porcelláncsészét vesz elő, melybe 
folyadékot és porokat önt s lázasan kever-
getni kezd.) 

Zergetollas ur: Milyen fürgén mozog az a 
drágalátos kezecskéje! 

Kisasszony (semmit sem válaszol. Hevesen 
tovább kever). 

Zergetollas ur : Mennyivel jobban illenék a 
kacsójába a főzőkanál! Kirúgnám a világ 
oldalát, ha nekem valamikor ilyen tempera' 
mentumosan keverné a rántást. 

Kisasszony (közben elkészül az orvossággal 
s cimkét ragaszt az üvegre). 

Zergetollas ur : Ha elképzelem, hogy feltűrt 
karokkal állna a tűzhely mellett, én pedig a 
hűs szobában lesném, mig a levest behozza . . . 

^ A .SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG*-BAN 
PECHY BLANKA (Erzsébet hercegnő) Lázár rajza 



38 SZÍNHÁZI «BET 

Kisasszony (közbevág): Öt korona nyolcvan 
fillér. 

Zergetolías ur : Ennyiért mé& egy btitélia 
bort ihattam volna a Koronában. De ma' 
gácska mellett még a ricinus is édesebb, mint 
a kávéházban a tokaji bor ! 

Kisasszony : Tessék fizetni, végeztünk ! 
Zergetolías ur: Azt tetszik mondani, hogy 

végeztünk ? (Újra kigombolkozik.) Van annak 
receptje, aki meg nem issza. (Kivesz egy ujabb 
receptet.) Tessék csak megcsinálni ezt az or' 
vosságot is. 

Kisasszony (elámulva nézi a papírlapot): 
Még egy másik receptje is van ? 

Zergetolías ur : Mije van mása a szegény 
beteg embernek, mint receptje. 

Kisasszony: Tudja, hogy ez mi ellen van? 
Zergetolías ur : Hogyne tudnám ? Tessék már 

megmondani, hogy az a jó isten áldja meg 
érte a szájacskáját ! 

Kisasszony : Ezt is magának irták ? 
Zergetolías ur : Persze, hogy nekem I 
Kisasszony : Ez a recept gyermekágyas nők-

nek való. 
Zergetolías ur: Gyermekágyas nőknek ? (E£ 

ámulva.) Most rögtön visszamegyek a kávé-
házba és pofonütöm a doktort, aki ennyire 
kompromittált a kis nagysádka előtt. 

Kisasszony : Jól teszi és mindjárt ott is ma-
radhat, ott bizonyosan jobban mulat, mint a 
patikában. 

Zergetolías ur: Ne tessék haragudni, de ha 
már itt vagyok, csinálja meg ezt a receptet is. 
Sohse lehet tudni, hogy mi használ az em-
bernek ! 

Kisasszony: Ragaszkodik hozzá, hogy meg-
csináljam : 

Zergetolías ur: Már hogyne ragaszkodnék, 
mikor igy még öt percig együtt lehetek ma-
gácskával ! Utóvégre sohse árt, ha ilyen patika-
szer is van a háznál. 

Kisasszony (újra idegesen kevergetni kezd). 
Zergetolías ur (kényelmesen leül és rágywjt 

egy cigarettára): Amint engem azzal a hara-
gos, szép szemével megnéz, nem vagyok ám 
én olyan ágrólszakadt, amilyenek látszom. 
Jóérzésű fiu vagyok én, ha némelykor italo-
zok és cigányozok is a kávéházban s ha nagy 
keserűségemben el is járom a rác kokSt az 
asztaltetején. KüIRnben ennek is a kisasszonyka 
az oka. 

Kisasszony (nem felel). 
Zergetolías ur: Azt tetszik kérdezni, hogy 

miért ? Hát csak azért, mert nincs egy nyugodt 
percem, mióta a kisasszonyka idejött s egész 
nap azon töröm a fejemet, hogy mit vásárol-
jak a patikában, csakhogy azt az örökké 
duzzogó, drága kis pofikáját megláthassam. 
Annyi herbateám, diák-flastromom, fiakker-
porom van már otthon, hogy akár magam 
is nyithatnék már egy patikát. Ha még ennyi-
ből is tetszik érteni, akkor . . . 

Kisasszony (átadja az orvosságot) : Hat 
korona husz. Kérem a pénzt. 

Zergetolías ur: Már hogy a pénzt ? A pénzt, 
ugye? Mifelénk, kisasszonyka, ugy szokás, 
hogy az ember csak a végén fizet. 

Kiszasszony: Hát még nem végzett? 
Zergetolías ur (újra gombolkozni kezd) : 

Egy-két receptért az előrelátó ember nem 
megy a szomszédba. (Kivesz egy egész köteg 
receptet.) A cigány hamarabb kifogy a nótá-
ból, mint én a receptekből. 

A .SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG"-BAN  
KÖRMENDY JÁNOS (Brigode) Lázár rajza 

A „SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁGÁBAN 
VÁNDORY GUSZTÁV (Depreaux) Lázár rajza 
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Kisasszony: Ki irta ezeket föl magának!? 
Zergetollas ur: Alá van irva a neve! A 

Rózumberg doktor irta föl, amig a kávéházba 
visszamentem és amig az a kajlafülü prímás 
az előbb a kisasszonyka nótáját elhozta. Az 
utolsó ötöt a nagybőgős hátán irta fel. 

Kisasszony : Fel fogom jelenteni magát is, 
a doktort i s ! 

Zergetollas ur: Ugyan miért jelentené föl, 
mikor a Rózumberg doktor a legjobb ember 
az egész világon! Megmondtam neki, hogy 
legalább másfél órára való receptet irjon föl, 
egykutya, akármi ellen szól, csak magácská' 
val lehessek másfél óráig. 

Kisasszony : Hallatlan ! 
Zergetollas ur: Estétől fogva kocintgattunk, 

mert a Rózumberg is olyan kivert kutya, mint 
én vagyok. Ö meg a bérlő Renéjébe szerel' 
mes, de nem akarják hozzáadni, mert a bér' 
lökisasszony egy széplelkű nő, aki csak egy 
pesti ujságiróhoz akar feleségül menni. Esté' 
tői reggelig kocintgattunk és sirtunk és e g y 
mást vigasztaltuk és a fizetőpincér is velünk 
sirt és akkor azt mondtam a Rozumbergnek: 
„Szeretsz Rózumberg ?" — „Szeretlek", mondta 
zokogva a Rózumberg. „Ha szeretsz, akkor 
irj föl nekem annyi receptet, amennyit csak 
tudsz, mert amig a receptek elkészülnek, 
addig bevallhatom a drágának, hogy szere' 
tem, hogy nem birok élni nélküle, hogy fele' 
ségül akarom venni, sőt ha kivánja, még az 

A .SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG " - BAN  
VIRÁNYI SÁNDOR (Lefébvre) Lázár rajza 

izraelita vallásra is áttérek miatta, ameoayi' 
ben — tisztesség ne is szólván — az weg 
Mózest tiszteli próféta gyanánt. A Roztfcct' 
berg, az izraelita vallás hallatára, rögtön <M<ő' 
vette a zsebéből a receptes könyvét és nt&n-
dent fölirt, ami csak az eszébe jutott ás 
közben a könnyei potyogtak a receptet«, 
mert a Rózumberg is ép ugy szereti aRea&, 
mint én magát." 

Kisasszony: A Rózumberg ép olyan bolond, 
mint maga. 

Zergetollas ur : Nem, kérem alássan, ha an-
nak a lávaszinü patikussegédnek adnék éftefi 
muzsikát, aki mindig a nyelvével is mosog, 
mikor a medicinát keveri, akkor csakuggptm 
bolond volnék, de az, hogy magácskáér^mf)}-
bolondultam egy kicsikét, az már csakúgy» 
nem mondható bolondságnak. 

Kisasszony: De az Isten szerelméért, hát 
mit akar maga velem? 

Zergetollas ur : Nem akarok én semmit, 
csakhogy az orvosságaimat megcsinálja. Be-
teg ember vagyok én, skarlátom, meg hátg»-
rincsorvadásom, meg tüdővészem van, meg 
idegzsábám is van, rákom is van, meg vgpc 
gyulladásom is van és valamennyi elten itt 
a recept a zsebemben és én addig el 'dkm 
mozdulok innen, mig az összes medicinákat 
meg nem csinálja, mert azalatt talán V3£ü 
tudom puhitani azt az akaratos kis színit. 
Es ha egy kicsit megpuhítottam, akkor át' 

A .SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁGÁBAN 
D. KENESSEY ERNŐ (Cop) Lázár rape 
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A „SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁGÁBAN A .SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁGÁBAN 
URAY TIVADAR (Neiperg gróf) Lázár rajza VÁGÓ BELA (Savari) ;Lázár rajza 

szinhabot kevergetni a szőllőzsir helyett? 
Kisasszony : (Megsimogatja az ur arcát.) 

Bolondos fitt ! 
Zergetollas ur: Hát megcsinálja azt a receptet? 
Kisasszony. Hagyja itt és holnap délben 

jöjjön el az orvosságért. (Odakünn ismét meg' 
szólal a „Csak egy kis lány van a világon" 
kezdetű dal.) 

Kisasszony: Hát ez mi? 
Zergetollas ur: Visszagyütt a Rozumberg! 
Kisasszony : Hát ha visszajött, akkor vigye 

el innen, mert most már aludni szeretnék, 
mint muzsikaszót hallgatni. 

Zergetollas ur: Hát nem szemtelenség, hogy 
a Rozumberg itt muzsikáltat a maga ablaka 
alatt? Szegény kis lány, egész napon át dol' 
gozik és még éjszaka sem engedik, hogy ki' 
pihenje magát! Most mindjárt nyakamba ve' 
szem a Rozumberget és meg sem állok vele 
a René ablakáig. 

Szolga: (A baloldali ajtón.) Még most se 
zárhatok ? 

Zergetollas ur: Házas ember maga? 
Szolga: Házam nincs, de feleségem van. 
Zergetollas ur : Akkor fogja, magának adom 

a pólyásbabáknak való hintőport. (Át akarja 
adni, de hirtelen meggondolja magát.) Nem, 
inkább egy ezüst forintot adok, mert az ember 
sohse tudhatja mikor lesz hintőporra szüksége. 
(A patikus kisasszonyhoz.) Igaz ? 

Kisasszony : (Elpirul.) Hát még most se hagy 
lefeküdni ? 

Zergetollas ur: Csak van talán szivem, hogy 
az egész napi munkája után aludni hagyjam ! 
(Kinyitja az ajtót és kiszól az utcára.) Rozum' 
berg, nem szégyenled magad, hogy ilyen részeg 
vagy? (Függöny) 

»dam az utolsó receptet, amit már nem Ro-
ziíácberg irt föl, hanem saját magam. 

IBsasszony : Tudja mit, megcsinálom az utol' 
de a többit dobja a tűzbe. 

Zergetollas ur : Megcsinálja ? Igazán mondja, 
hogy megcsinálja? 

Wfiasszony : Meg, ha a többit a tűzbe dobja. 
Zergetollas ur: Parolát ad rá? 
Kisasszony : Itt a kezem ! 
Z&getollas ur: Akkor nem is kell nekem 

täbfoet a Rozumberg tudománya. (Átadja a 
rccétotet.) 

Kisasszony. (Olvassa): 
Rp. Egy barátságos pillantás. 

Egy jó szó. 
Egy kedveskedő kézszorítás. 
Egy mosoly. 
Egy csók. 
Egy ölelés. 

SUscetur! Detur! Signatur! Óránként egy 
hoasfcu életen keresztül. Hallja csak talán nem 
akagr feleségül venni ? 

Zergetollas ur: Már instálom, nekem az a 
usom, hogy okleveles patikus keverje a 

konyhámban a rántást. 
íSeasszony : Hát nem bolond maga ? Azt se 

totqa, hogy mi fán termettem . . . 
Zergetollas ur: Akármilyen fán tetszett te-

reretíH, de a jó Isten akkor is ilyennek terem' 
térté volna, ha személyesen rendeltem volna 
meg nála magácskát a saját gusztusom szerint. 
Me tessék hinni azt se, hogy én mindétig rác 
kwlfet táncolok az asztal tetején, ha maga 
asaïkttem lesz, oly csöndben kuporodom meg 
a lábainál, hogy teljes életemben egyest ka--
ftgc a magaviseletből. Azt hiszi, olyan rossz 
áwog járásbirósági jegyzőnének lenni és tej-
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Helmer bácsi! 
NY ÁRAI TÓNINAK. 

Mint zsongva zsengő zsolozsma~ének, 
Vagy lágyan lengő légi vizió : 
A Tengerentúl bús Helmer-ének 
Ajkán igy sir on g a méla-szó . . . ! 

Mint fürge gnómka vig-citerája : 
Kacag ée zokog tobzó kedéllyel; 
Fején dereng az ősz glóriája . . . 
Már alkonyul — de hol van még az Éjjel ? ! 

Tűnt vágyak vágya vibrál szemében, 
S tört álmok álma andalg az éjben — 
Klavirban, mellyel búsan borongja. 

WÓ, Casanova! Bolondos Ácsi! 
Vivőrből lettem jó Helmer bácsi . . . 
De atimdig . . . mindig: Szivek bolondja!" 

BOEOSS ELEMÉR 

Steinhardt és cRott 

Arra használd utolsó vasadat, 
H°gy jegyet válts a Kis Komédiába. 
Ott fogni fogod ám a hasadat, 
Steinhardt és Rott már ilyenek, hiába. 

H A L L Ó , M l Ú J S Á G ? 

— A fiatalok. A Színházi Élet hús-
véti számának lesz a cime: A fiatalok. 
Színháznál, művészetben, irodalomban, 
újságírásban nagyszerűen törnek előre 
a fiatalok, róluk, terveikről, céljaikról, 
talentumokról, életükről szól majd a 
húsvéti album, mely igy olvasmánynak 
érdekes lesz, kulturhistóriai külsőnek 
pedig a legbecsesebb. A szerkesztőség 
már dolgozik azon, hogy a pompás 
albumban benne legyen mindenki, aki 
a magyar kulturéletbén fiatalnak és 
tehetségesnek számit. 

• • • • 

HERENDI MANCI, a népszerű füttyös prima-
donna férjhez ment. A bájos menyecske — Pál 
Róbertné — megvált a színpadtól, de nem sza-
kított egészen a művészettel. Most komolyabb 
feladatokra készül : énekelni tanul Dévay Jan-
kától. 

• • • • 

NAPOLEON ÉS A NŐK. Ez a cime Mosson 
példátlan érdekességü könyvének, melyben Na-
poleon szerelmi életét ismerteti sok kép kisére-
ben. Uj életre kel itt a császár és mindazok a 
nők, akiket szeretett s akik őt szerették : szí-
nésznők, Beauharnais Josephine, Walewska 
grófné, Mária Lujza és mások. Csetényi Erzsi 
finom művészettel fordította Masson pompás 
könyvét, mely a Színházi Élet könyvkereskedé-
ben kapható. Ára 11 kor. és 10°/o felár. •••• 

SOMOGYI ADRIENNE zongoraművésznő a 
fiatal művészgárda egyik legtehetségesebb tagja, 
aki mult évben önálló hangversenyén nagy si-
kert aratott ugy technikájával, mint interpretáló 
készségével, március' 18-án ismét önálló zongora-
estélyt ad a Vigadó nagytermében. Műsorát a 
zongora irodalom remekeiből választotta össze 
és igy Bach, Mozart Schumann, Chopin, Liszt, 
hazai szerzők közül Dohnányi és Kazacsay szer-
zeményeit fogja játszani A hangverseny iránt, 
mely az ezidei évad egyik kimagasló művészi 
esemény lesz, rendkívül nagy az érdeklődés. 
Jegyek a Harmóniánál. 

• • • • 

A CSODAMAJOM, Ráskai Ferenc pompás re-
génye uj kiadásban jelent meg. az első kiadások 
teljesen elfogytak. A nagyszerű és élvezetes re-
gény ára 7 korona, kapható a Színházi Élet 
boltjában. 

• • • • 

A SZÍNPADI PRÓBÁI folynak már az 
Operaház legközelebbi magyar bemutatójának: 
„Mariká"-nak, amelynek szövegét Földes Imre, 
zenéjét Krausz Mihály szerezte. 

• • • • 

LEAR KIRÁLY reprizét kettős szereposztás-
ban késziti elő a Nemzeti Színház. Somlai 
Artúr és Gál Gyula egyszerre tanulják Leart. •••• 



4 2 SZÍNHÁZI EL-E7B 

MOZI KRÓNIKA 
Rovatvezető : L A J T A A N D O R 

MAGYAR SZÍNDARABOK A FILMEN. Film-
gyáraink erősen készülődnek a jövő szezonra, 
mert hiszen a jövőben nemcsak a belföldön 
versenyképes filmeket keil késziteniök, hanem 
exportra alkalmas és a külföldön is elfogadható 
filmek gyártásával is kell foglalkozniok. Legkö-
zelebb ismertetjük nagyobb filmgyáraink jövő 
programmját, most csak a fontosabbakat akarjuk 
kiemelni. A Phönix filmre hozza Drégely Gábor 
darabját „A kisasszony férje"-t ; A Corvin pedig 
Jókai „Cigánybáró"-ját, film lesz azonkivül a 
„Szenvedély"-bői, Voinich Ivó : „A napraforgós 
hölgyéből",Szomaházy regényéből az , Arany köd"-
bői; a Corvin-filmgyár pedig folytatja Jókai 
müveinek nagyarányú megfilmesítését. 

A VOLT UDVARI SZÍNHÁZ FILMGYÁRA. A 
bécsi Burgtheater évek óta nagy deficittel dol-
gozik, amelyre most akként szeretnének födö-
zetet találni, hogy filmgyárat építenek és ennek 
előrelátható nyereségéből fogják a jövő és az 
eddigi deficiteket födözni. Az állami vezetés alatt 
álló filmgyárban a Burgtheater színészei fognak 
játszani. Az opera (a Hofoper) kosztüm és disz-
lettárát is átengedik a gyárnak. 

EGY UJ FILMVÁROS. Eddig már sokat ol-
vastunk és hallottunk az amerikai filmvárosok-
ról, továbbá a híres Tempelhofról, amely Ber-
lin egyik külvárosa és jóformán csupa filmmű-
teremből és megfelelő milliőből áll. A legtöbb 
berlini filmgyár műterme ugyanis Tempelhofban 
van. Most ennek a mintájára készül Stockholm 
környékén egy filmváros, amelynek Rasunda a 
neve. A városka vidéke igen alkalmas arra, hogy 
a híres svéd kinematográfia központjává váljék. 
Van ott erdő, rét, sziklás vidék, szóval minden, 
amire a fölvételhez szükség van. Rengeteg épület, 
műhely, raktár stb. valóságos várossá teszi majd 
Rasundat, amelynek fölépítését még ebben az 
évben kezdik, meg, úgyhogy 1920-ra teljesen el-
készül. A filmfelvételeket ennélfogva csak jövőre 
kezdik el. 

HÁROM UJ MOZI BUDAPESTEN. Budán két 
leszerelt tart. főhadnagy, dr. Varsányi Emil és 
Gyárfás Gyula a Fehérvári-uton hatalmas, mo-
dern mozit szándékoznak építeni. A terv szerint 
az épület kettős szinház lesz, az egyik részében 
lesz kabaré, a másikban meg mozi. Az építke-
zések még ez év végéig befejeződnek. A másik 
uj mozgóképszínház a „Fészek", amely legköze-
lebb nyílik meg a József-körutotf A harmadik 
mozinak „Stella-mozi" a neve és a régiGlobusz-
mozi helyén nyilik meg. 

JEAN GILBERT FILMOPERETTJE. A „Buksi", 
az „Ártatlan Zsuzsi" stb. operettek népszerű 
szerzője, fean Gilbert most egy filmoperettet ké-
szített, amelynek eredeti zenéje éppen olyan 
fülbemászó és kedves, mint operettjeinek zenéje. 
A darab címe: „Szilveszteri fogadás." 

ÜZENETEK 
Sárika. Ezeket a feltételeket a Rózsahegyi-

féle sziniiskola igazgatósága bővebben fogja ön-
nel közölni. A tanulmányi idő alatt is lehet ki-
sebb-nagyobb szerepet vállalni, feltéve, ha »unka-
alkalom kínálkozik. — R. K. A. L. Tessék bár-
melyik filmgyárnál megpróbálkozni, közben vé-
gezhet sziniiskolát is, — természetesen csak 
akkor, ha a szükséges intellegencia vagy ráter-
mettség meg van. — Mozirajongó. Loth IIa 1901 
szept. 10-én született. Tessék a Star-filmgyár 
címére irni, Kossuth Lajos-utca 11—13. K. Anna. 
Csak annyit üzenhetünk, hogy tessék megpró-
bálni, ugy látszik azonban, hogy önnek nehéz-
ségekkel kell majd megküzdenie. — Czimmer-
mann Alsólendva. 1. Mindenesetre előnyös va-
lamilyen főiskola látogatása és elvégzése, azon-
ban gyakorlatilag is lehet sokat tanulni és ezzeJ 
a tudással is boldogulhat. 2. Pillanatnyilag nincs 
róla tudomásunk, nincs azonban kizárva, hogy 
valamelyik gyár hirdet majd ilyen pályázatot. 
3. Elsősorban a .Mozikrónikában" de emellett 
a Színházi Élet többi részében is foglalkozunk 
ilyen kérdésekkel. Egyéwel ezelőtt egy „Mozi"-
számot adtunk ki, azóta is számtalan esetben 
foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. 4. Akinek az 
írása megfelel és közölhető. Szakcikkeket egyéb-
ként csak a kifejezetten moziszaklapokban 
lehet elhelyezni. 5. Leginkább a Star- és Corvin-
filmgyárak, különösen azonban az előbbi. — 
B. Anny. Máskép kell azt kidolgozni. Elsősorban 
tisztában kell lenni a tárgy meséjével, azután rész-
letesen kell leírni milliőt, a feliratokat is más-
kép kell elhelyezni. Tessék talán a téma feldol-
gozásával várni, mig ahhoz nagyobb irói felké-
szültséggel és több tapasztalattal hozzáfoghat. 
— Anna Mária. 1. Méltóztassék az ottani „Urá 
nia" mozgóképszínház tulajdonosnőjéhez for-
dulni, aki, mint egy budapesti filmgyár főrész-
vényese, szívesen megadja önnek a kért infor-
mációt. — 2. Nem olvastuk. Tény az, kogy a 
kuliszák mögött egészen máskép látjuk a világot, 
mint bennt a — moziban. 3. Az illető hölgy 
arra is szívesen fog felelni. 4. Ezt nem tudjuk, 
nincs kizárva. — Nincsenek már Casanovák. 
1. Körülbelül 38 éves. 2. Nős. 3. Erre nem fele-
lünk. 4. Tessék a Star-filmgyárhoz cknezni. 
5. Valószínűleg ad. 

L. Ághy. Mia May berlini cime: Berlin, W., 
Tauentzien-str. 15. — V. Ilus, Nagyvárad. Erre 
nincs terünk, tessék tőle megkérdezni. Lakik: 
Royal-szállóban. — W. Ferenc, Budapest. A 
Rózsahegyi-féle színiiskolában szivesen adják 
meg a kért adatokat. Méltóztassék odafordulni. 
(Népszinház-u. 22.) —Gabi. 1. Most tessék meg-
próbálkozni, mert legközelebb indul meg min-
denütt a munka. 2. Délelőtt 11 óra után. 3. A 
rendezőnél. 4. Esetleg kell. 5. Ezt a vállalat 
adja. — Imádom. Deésy Alfréd ezidőszerint a 
Rókus-kórházban fekszik. — Mindig. 1. A Sem-
per-filmgyár cime: VII., Erzsébet-körut 8. -— 2. 
Nem tudjuk hol van most. 

LOHR MARIA (Kronfiisz) Budapest, VUL. Baross-utca 8§. 
Legrégibb fővárosi vegytisztitó és kelme'estő. 

Fiókok: II., Fö-ut-a 27, IV., Eskii-ut 6. ée Kecâkemétt-u. 14. 
VI., Andrássy-ut 16, Teréz körút 39 és Teréa-Mrut 3»a> 

V., Harmincad-u. 4, VIII., Júzsef-k&rH 2. 
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Budapest, Koronaherceg- E L S N E R Fióküzletek : Rákóczi-ut 
utca 10. IV., Calvin-tér , n61 d i v a t n a g y á r u h á z ;_ 32., II., Buda, Fő-utca 52 

«•». w v v í v . m ^xx » arckenőcs, csodás hatású keleti arcápoló. Szépe te 
X f I D í l I C I I # % Y S A k l n c s> tisztátlan arcuaknak nélkülözhetetlen. Nappi 

a Ü E Í % K I I I K l S / * * " zsírtalan, éjjelre zsíros minőségben. Ára 12 K. Kapki 
A V / ' \ / A, ft » « v á ^ ^ i K f t Rácz Gy. János kozmetikai laboratóriumiban, Kistukala 

Ha vágyakozásaim valóra válthatók lennének, 
én csakis Paulay Erzsi, azaz a „Császár és ko-
médiás* Heléna színésznőjének kegyeiért esedez-
nék. Ez az alak az örök asszony, a szépséges, 
csábító, gyötrő démon tipusa. Ő érette ellehetne 
kárhozni. Én Genesius helyébe nem álltán volna 
jót magamért. Kállai. 

• • • • 

Sajnos, az én ideálomat, akit persze férjemül 
is igen szívesen választanék, nem a színpadról, 
hanem csak könyvből ismerem, mert már igen 
rég nem adták elő a Nemzetiben. Farkas Pál 
„Conventbiztos"-ának főhőse JeromCarabos lenne 
előttem a legideálisabb férj. Hogy miért, mert 
először is politikai nézeteink megegyeznek, má-
sodszor, mert szerelmét még a legvégső percben 
is megvédi. S. J., Budapest, Miksa-utca 32. • ••• 

Férjemül Timár Mihály-t választanám — ha 
lehetne — mert az esy aranyember. W. 0., 
Budapest, Hajós-utca 7. 

• • • • 

Férjemül a színműirodalom alakjai közül 
„Drághy Éva esktijé"-nek hősét, Serédy Miklóst 
választanám. Miért ? Mert szeretem benne a jel-
lemet, a harcost és különben is nekem nagyon 
tetszik. H. -/., Budapest, Alkotmány-utca 5. • ••• 

Hogy kit választanék férjemül? Erről gondol-
koznom sem kell. Ha álmomban kérdeznék ezt 
tőlem, akkor sem mondanék mást, mint a bájos 
Rinaldó grófot. Badványi Olgica, a szegedi 
színtársulat tagja. 

Természetes rózsa arcbőrt nyer, ha „Didó" rózsaszínű krémet használ 

Ami engem és a férj kiszemelést illeti, igen 
kedvemre való volna az édes kicsi Szécsi Ferkó, 
mert a ,Médiben" oiyan szépen eljátssza a Neki 
kiosztott szerepet. Tisztelettel Schwarcz Erzsike, 
Budapest, VII., Almássy-utca 6, I. 7. 

• • • • 

Végre a legjobb alkalom, hogy őszintén bevall-
jam, kit választanék feleségül : Az .Arany ember" 
„Timea"-ját. Várady Ernő, joghallgató, Érsek-
újvár. 

• • • • 

Kit választanék férjemül ? Nem mást, mint 
Rodolphot a „Bohémélef-ből, mert ő olyan jó-
kedvű és könnyelmű, mint én. Tehát mi jól meg-
értenénk egymást. 

A főok mégis csak az, hogy Gábor József adja 
a szerepet, amelyben olyan nagyon aranyos. Nelli, 
Budapest. 

Ha megvalósulna a papi nősülés, én mindenesetre 
Charles Decourselle „Szerzetes"-ét választanám. 
Igazán eszményt férfi, ugy jellemre, mint külsőre. 
Sajnos, hogy ma már csak regényekben vagy 
filmen léteznek ilyen férfiak. R. Margarita, Oros-
háza. 

PARFUMERIE „ D I D O " Budapest, VII . ker . , Almássy-tér 15. szára 
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Arra még igazán sohasem gondoltam, hogy 
megnösfiljek, de ha már az irodalom hősnői közül 
választhatok, akkor még erre is elszánom maga-
mat. Legjobban szeretném Hermát a Bizáncból 
választani, mert akkor biztos volnék benne, hogy 
nem csal meg s ha én meghalnék, nem menne 
másodszor is férjhez, hanem követve engem, aki 
hü félje tudnék lenni.Tisztelettel Horváth Oszkár, 
Budapest Ferenc-körut 27. 

• • • • 

Ha férfi lennék a „Pillangó kisasszonyM vá-
lasztanám. Aki nem tudja miért, ajánlom, hogy 
mielőbb nézze meg s azl hiszem, az illető is az 
én véleményemen lenne. Lonczi. 

• • • • 

Kedves Szerkesztő Ur ! Körkérdésére én is fe-
lelek, legszívesebben férjemül Csongort válasz-
tanám, de hát ki nem szeretne olyan férjet, aki 
még Tündérországba is követi Tündérjét. Buksi. • ••• 

ÉH csak olyan férjet szeretnék, mint a „Gróf 
Rinaldó" kegyelmes bácsija. Először, mert olyan 
könnyed alakja van, másodszor, mert nem bánja, 
ha a feleségét elrabolják. Peukert Dóra. Szolnok. •••• 

Én csakis báró Schóberhez mennék feleségül, 
mert 6 az egyedüli legszebb és legelegánsabb 
férfi az egész világon, báró Kematock Lulu. 

Hogy kit választanék a színműirodalom alakjai 
közül férjül ? A .Féltékenység' kis Serjosa 
diákját. B. B. kaposvári előfizető. 

Nagy érdeklődéssel olvasgatom a „Kit válasz-
tana?" körkérdésre beérkezett feleleteket. De 
miért csak a nők válaszolnak, egy-két merészebb 
férfi is akad, de általában a férfiak nagy része 
vagy nem talál magának megfelelő élettársnak 
valót, vagy — ki tudja — nem mernek nyilat-
kozni. Én azonban kimondom. Hát kire is lehetne 
másra gondolni ebben az uj „Köztársaság'-ban, 
mint a Majd a Vica-beli Levelesdy Viktória 
„háztartási alkalmazotf-ra, ki olyan demokratikus, 
olyan becsületes, szép is, jó is, és olyan jól tud 
főzni — ez aztán a legfontosabb —, hogy még 
az apósát, az öreg amerikai „ma!ackirály"-t is 
megfőzi. Felesleges bővebben fejtegetnem, hogy 
a mai nagy zsirhiányban, milyen megbecsülhetet-
len ez a háztartás részére. Somogyi Lajos, 
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 6. 

• • • • 

Hogy kit választanák férjül, erre egész világos 
a felelet. Én a drága Rinaldó grófot választanám, 
még pedig azért, mert nagyon jól kitanulta a 
nőrablást és a nőhóditást. Rajnai Maca, Buda-
pest, VIII., Rökk Szilárd-utca 17. 

Hogy a színműirodalom alakjai közül kit válasz-
tanék férjemnek? A hős „Othelló"-t, ki szeret és 
szenved. Bár csúf legyen, mint a pokoli ördög, 
de nagyon s nagyon szeressen, tiszta szere-
lemmel. B. R. Budapest. 

• • • • 

Én csakis br. Gumpenberg Hansot választanám, 
mert ő a megtestesült szépség és erény és azon-
kívül szenvedélyes. Ferencfalvy Mary. 

Vf PIRO ft* a művészvi lág k e d v e n c k ö r ö m l a k k j a . 
Kapható minden drogériában és illatszertárban, 

R v i l l i i n e n i f « * gyöngyökét, ezüstöt, használt éksze-
K J U l l i a i i a g n a i , reket mindenkinél drágábban vesz 
Székely Emil ékszerüzlete, Budapest, Klrály-o 51. Teréz-tem-
plommal szemben. Címre tessék figyelni. Telefon József 105-53 

- - - - — — A A | | ft .flu ni 111 . ». Ill It — —- ML, ,,., A A A " • • V f V v f W W W W W W W W W W 

( S S R A R B O n i l l 
» U segélyével háziszap-
§, szappan, ha USB panból otthon főzi 1 

Másfél kilogramm pi-
pereszappanhoz elegendő C&rbonin és illa-
tosító 7 korona — Kapható mindenfitt . 

Faraktár: H o n v é d d r o g é r i a 
Budapest, I . , Attila kRmt 2. íz. 

• y krém, rózsa, fehér 
, I estélyi púder 3 

^ ^ ^ ^ színben. Eau de 
Cologne, Dido" a legideálisabb arcápolói 

DIDO 
I szer. 

KÁROLYI KAVÉHAI 
R A K Ó C Z I - U T 7 4 . 

É T T E R E M 

' S f S - i b D á n I a # i vüáeMl"ü °ig&ny-
> 5 W * E Í \ K C l t Z h a d primás muzsikál. 

Tulajdonos VIDA PÉTER. 
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Kit választanék férjemül ? . . . 
Eldönteni nehéz, 
És, hogy elhatározásom 
Ne legyen tul merész, 
Bonckés alá veszem 
A legszebb jellemeket 
Hogy egyben felleljem 
Az összes kellemeket. 
Nagy gondot okoz ez nekem, 
De mivel akár fellelem, 
Akár nem lelem, 
E férfi férjem soh'se lesz, 
Ezért nem is oly nehéz lecke ez. 
Hamar kimondom az Ítéletet 
Nem ugy, mint majd az igent vagy a nemet ! 
Mert hisz ezek nem igazi alakok, 
Egv Kárpáthy Zoltánt — sajnos — 
Csak fantázia alkothatott. 
A Monna Vanna Rinivalleja 
Minden, leány ideálja. 
Ö az ! Ő ! Ki kezem elnyerné, 
Ha Isten élő lelket lehelne belé, 
Mert annyi férfiasság, 
Annyi vonzó erő, 
Annyi jóság, szerelem, 
Becsületesség tör belőle elő, 
Hogy azt a nőt, akit szeret, 
Kinek bírásáért mit 
Meg nem tett, 
Midőn hatalmába kerül, 
Elengedi sértetlenül. 
Ez az ember aztán férfi 
És ha most már Ön azt kérdi : 

Kit kivánok uracskámnak 
Vonja le konzekvenciákat. 
Segit ebben, ha akarja 
Őszinte hive Gáspár Macza. 

Debrecen, Füvészkert-utca 12. 
• • • • 

Választásom „Gróf Rinaldó* Rinaldójára esik. 
Hogy miért? Mindjárt megfogom indokolni. 
Ugyanis imádon az ilyen erős aBarrffti, bátor 
jellemű, szenvedélyesen szerető férfit, ki legyőzve 
minden akadályt küzd, harcol azért, hogy övé 
lehessen az, kit oly végtelenül szeret. Manapság 
kevés ilyen férfi van. Kár ! ! Pedig én is ilyenről 
ábrándozom ! A szöktetést esetleg elengedem a mai 
abnormális viszonyok közt. Adler Ilonka. Igal • ••• 

Azon kérdésükre, hogy kit választanék férjemül, 
megsúgom Önöknek, hogy én „Luxemburg g r ó f -
ját választanám, dacára annak, hogy most a 
grófok helyzete nem irigylésre méltó. Haas 
Margit. Budapest, IX., Angyal-u. 41. 

• • • • 

Óh, én csak egy férfit tudnék igazán szeretni : 
Az Van Rhyn. Azért választanám csakis őt, mert 
Van Rhyn oly férfi, aki tud hőn szeretni, de ha 
kell, le tud mondani, bár fájó szivvel, de erős 
lélekkel Bár csak enyém lehetnél, te drága, te 
édes. Zilla grófnő. 

• • • • 

A válaszok közlését ezzel befejeztük. A pályá-
zat eredményét a Színházi Élet jövő számában 
hirdetjük ki. 

hülyébb 
cselekedet volt tőlem, 

bogy hangszeremet 
nem a kéBzitönél vásároltam, 

alaposan becsapódtam. 

S a j á t érdekében 
hangszereit csak a ké-
szítőnél szerezze be. 

H A N G S Z E R O T T H O N 

Fekete Mihály 
mesternél 

Budapest, József-körut 9. sz. 
Ne tévedjen máBhová I 

NAGY MIHÁLY DROGÉRIÁJA 
Budapest, V., Váczi-ut 4. Telefon : 160-96. 
A községi tisztviselők országos szövetségének szerző-
déses szállítója. — Szappanok. I l latszerek, kötsze-

rek i s háztartási cikkek nagy raktára. 

A l f H t M f t I I C B R W Állandó m o d e 11 o k , 
n n u a n u u c n c n Olo»ó árak. Budapes t , 
n&l r u h a é a k a l a p o s o d V., Falk Miksa ntoa 15. 

NEMZETI ( R o y a l ) ORFEUM 
VII., ERZSÉBET-KÖRUT31. TELEFON 110-22 

Minden este */46 órakor a kitűnő márciusi műsor 

Harmat Imre és Zerkovitz Béla operet t je 

K. SOLTI HERMIN és VIRÁG JENŐ 
a legojabb Weiner szólókkal 

MANIA 
golyótáncotmő 

URBANIS 
akrobaták 

P1LLÁR 
komikaa kerékpáros 

TURC 
komlűaa zsonglőr 

DREARY DORNELLY LIE8ZKOVSZKY ARANKA 
énekes tánoosnő tánomúvésznö 

PAPP JÁNOS 
SÁNDOR STEFI és Dr. ERDÉLYI GÉZA 

a legújabb Zerkovitz slágerekkel 
és az összes színházi és varieté attrakciók 

Minden csütörtök, vasár- és finnepnap délután V<3 
órakor előadás teljes esti műsorral 
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Szerkesztői üzenetek 
(£ rovatban készséggel adunk felvilágosítási 5 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem vállalkozunk.) 
Komáromi, 26. Pusztaferencszállási Huszka 

Jenő zeneszerző Szegeden született 1875 április 
24-én. 1892-től 1896-ig volt a zeneakadémia 
növendéke. Színpadi müvei a következők : „Tilos 
a bemenet", énekes bohózat, előadták a Magyar 
Színházban 1899-ben; „Bob herceg*, operette 
3 felvonásban. (Szerzőtárs: Martos Ferenc és 
Bakonyi Károly). Előadásra került 1902 december 
20-án a Népszínházban, Fedák Sárival a cím-
szerepben. Ez az operett arról nevezetes, hogy 
ez volt az első magyar operett, amely 100 
előadást ért el en suite, továbbá, hogy nagy 
sikerrel mutatták be Bécsben, Olaszországban 
és Amerikában; „Aranyvirág", operett 3 felv., 
ezzel nyitották meg a Király Színházat 1903 nov. 
6-án, (a szövegét Martos Ferenc irta); „Gül-
Baba" dalosjáték 3 felv. Előadták 1906-ban a 
Király Színházban ; „Tündérszerelem", Népszín-
ház—Vigopera, 1907; „Rébusz báró", Herczeg 
Ferenc novellájából, Bakonyi Károly társaságá-
ban, 1909 Király Színház; „Nemtudomka", operett 
3 felv. Társszerzők Harsányi Zsolt és Bakonyi 
Károly. Első előadása 1914 január 14-én a 
Király Színházban és a legújabb műve a most 
spinre került operettje, a „Lili bárónő" (Városi 
Színház). — M. D., Nagyvárad. A Szinészegye-
sületnél tessék érdeklődni. — Cigányleány. 1, 

blous, pongyola és 
jupon kfiiSnlegeasé-
gek m é l y e n lasac&l-
l i tott á r a k mellett 
V., Honvéd-utca 38. 
Vigszlnház/al szemben 

NEMZETI (Royal) KABARÉ 
VII., Erzsébet-kdnit 31. Telefon 110-22. 

Minden este 1/27 órakor pompás márciusi műsor 
6 u j v í g j á t é k 

Szólók! Duettek! Varieté-attrakciók! 
Vasár- én ünnepnap délutánt előadás I • 

Kezdete 7» 3 órakor! 
Jegyek e'öre válthatók a jegypénztárnál és a Színházi 

Elet jegypénztáránál, Erzsébet-kBrut 29. 

3. A vallás mellékes, a művészet á fő. 2. 26. 4. 
Nem fontos. — Alomlovag. 1. Király-utca 95. 
2. 56. 3. Cime Nemzeti Színház. — Frici. 1. 
Nagymező-utca 22. 2. Royal-szálló. 3. Palota-
tér 5. — Zenebarát, Budán. A Don Pascquale 
opera zenéjét Donizetti G. irta és Várady Sándor 
fordította. Első előadása 1846 jan. elején volt a 
Nemzeti Színházban, a fő női szerepet (Norinát) 
Schódelné énekelte. Az operaházban 1901 febr. 
15-én volt a premiérje, ezzel a szereposztással: 
Norina = P. Bianchi Bianca, Don Pasquale = 
Hegedűs, Ernesto = Kertész, Doktor Malesta = 
Takáts, Jegyző = Mihályi, Udvarmester = Ney 
Bernát — Vadvirág. 1. Ha nagykorú, akkor 
nem szükséges. 2. Nem fontos; a főkellék a 
plasztikus megjelenés, kitűnő arcjáték, stb. — 
Délvidéki. Bármily színdarab regény, szinészeti 
szakkönyv megrendelhető a Színházi Elet kiadó-
hivatalában. — Dunántuli kislánynak. S. Z. 
üzeni, hogy jelzett időben megtalálja. 

B. Béla. A vers nem üti meg a mértéket. — 
Kurt. „Quod scripsi — scripsi ! . . . " — Magyar-
kanizsai. fii Színházi Élet a nem előfizetőknek 
is mindenkor készséggel válaszol 5 színházi 
tárgyú kérdésre. — Színpadra vágyom. Magán-
úton is elvégezheti a tanfolyamot. Tessék ez 
ügyben Somlár Zsigánál, a Belvárosi Színház 
művészénél érdeklődni. — Kíváncsi 17. Isme-
retlen előttünk. — Baross-tér 14. Igen, pontosan 
megindítottuk címére a Színházi Életet. — 
Vidéki előfizető. A felvétel szeptember hó első 
napjaiban van. Bővebb felvilágosítást az intézet 
igazgatósága adhat. Cime: VII., Rákóczi-ut 21. 
— Jövő. Tessék a Belvárosi Színház igazgató-

H A T Y A S 
történelmi dráma 
Irta : F é n y e s Samu 

A nagysikerű drámairónak legkiforrottabb 
műve, mely Mátyás király életének legérdek-
feszitöbb epizódjain épül fel hatalmas erejű, 

forró lüktetésü drámává, 
«olti ára 10 korona és 10 % drágasági pótlék 
Kapható a „Színházi Élet"boltjában, VII., Erzsé-
bet- körút 24 és minden könyvkereskedésben. 

SZÍNHÁZI ÉLET ÉV-
KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Szerkesztette : INCZE SÁNDOR 

A szinház, irodalom és mű-
vészet minden agáról, rend-
kívül sok és érdekes ol-
vasni való, becses adatok, 
továbbá novellák, versek, 
essayk a legkiválóbb írók 
tollából, rajzok, fotográfiák 
stb. 
A vaskos<f A M-. 
kötet ára: I W K O r . 
Drágasági pótlék 10 °/o. 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet körút 29. szam.) 

R R A U N N E 



SZÍNHÁZI ELET 47 

m •ES: 

ÍJ 

Kinek 
van 
használt 
hang-
lemeze? 

Régi vagy törött hang-
l e m e z e k e t , mig az 
anyaghiány tart, leg-
magasabb áron vesz 

W A G N E R 
HANGSZERNAGYÁRUHÁZA 

a világhirü „FAVORITÉ" hanglemezgyár főraktára 

BUDAPEST, VIII., József-körut 15. 
Ó v á s i Figyeljen a „ W Á G N E R " névre, hogy máshoz 

be ne tévedjen ! 

Beszé lőgépek 1SOO koronáig! Árjegyzék ingyen 

Ï3GÏ s a i 

ígyen ! 
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ságánál érdeklődni. — M. Gizi. Royal-szálló. — 
Érdeklődő, Kőszeg. Az első 7 évvel ezelőtt halt 
meg, — a másodikról nem jelent meg életrajzi 
adat, — a harmadik vidéken vendégszerepel. — 
Rouge et noir. Életrajzát megírtuk a Szinh&zi 
Élet 1918 nov. 3-iki számában. — Szerelmes 
kis bakfis. E hó végéig tart, — 16 éves, Nagy-
becskerek. 1. A kért, kottákat tessék megren-
delni a Színházi Élet kiadóhivatalában. 2. 
Vidéken. 3. 26 éves. 4. Gábor Andor. 5. Hárman 
vannak. — Két kíváncsi. 1. Egyelőre nem kerül 
szinre, azonban már intézkedett, hogy a jövö 
szezonban bemutassák. 2. A karmester játssza a 
kulisszák mögül. 

P. Adrienne. A kérdezett művésznő arcképe 
Papp Rezső szalonjában készült. Tessék hozzá 
fordulni. (Cime : VII., Izabella-tér 5. III. em.) 

Irén, 16. 1. 1891 márc. 31-én született. 2. A 
.emzeti Színház tagja. — 5 kérdés. Nem szol-

gálhatunk vele. — Csorbadzsi. Rajnai maga 
játssza. — Pechvogel. A Színházi Élet kiadóhiva-
tala utján megrendelhető — M. E. 1. ön is 
megkísérelheti 2. A Vígszínház tagja. — Arany-
imber. 1. Aréna-ut 19. 2. Nem színésznő. 3. Ha 
ktuális lesz, megtalálja majd a Színházi Élet-

len. — Császár és komédiás. Ilyen természetű 
irdések tárgytalanok. — K. Ibolya. 1. Rákóczi-

28. 2. Hungária-szálló : 3. 29 éves. — V. M. 
ágnás Miskában. — Olvasókőri-iparos ifju-

ág. A deési színházat 1886 nov. 13-án nyitot-
ák meg, műkedvelőkkel. Szinre került Kiss Jó-
.sef prológusa, azután Dobsa Lajos „V-ik László" 
'mü tragédiája, ezt követte Csiky Gergely „Sötét 

pont"-ja. Az első színigazgató az uj színházban 
Zoltán Gyula és társa, Tóth Béla voltak. 

Szinházi képrejtvény 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat sor-
solunk ki. 

I. dij : Egy magyar iró színműve. (E héten 
Lakatos László : Férj és feleség cimü művét sor-
soljuk ki.) 

II. dij : Egy művészi arckép. (E héten Kettyey 
Aranka fényképét sorsoljuk ki). 

III. dij : Egy kotta. 
A Szinházi Élet 10. számában közölt képrejt-

vény helyes megfejtése : Négyszög. Helyesen meg-
fejtették 376-an. 

A dijakat Kiss Rózsi (Újpest), Bán Elemér 
(Györ) és Szabó Juliska nyerték. 

A szerkesztésért felelős: INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

P i t o H i ^ d c i i i à ^ e l C 
REGÉNYEK : 

Apuleins : Az aranyszamár 9*— K 
D'Annunzio : A gyönyör ... 22 — K 
Douglas Lord : Wilde Oszkár és Én ... 14-— K 
Flaubert Gustave : Egy fiatalember törté-

nete 20 — K 
Krúdy Gyula: Pesti Album 8 — K 
Lieblein : Kiszmet 4 — K 
Művészeti Almanach 1919. évre 10 — K 
Masson: Napoleon és a nők II1— K 
Richepin Jean : Lépvessző 4"— K 
Romain Rolland : Jean Christophe I. 

A hajnal 7-— K 
Romain Rolland: Jean Christophe II. 

A virradat ... ... 7 — K 
Romain Rolland : Jean Christophe Pá-

risban I. A piaci vásár 14-— K 
Stindberg : Vallomások 14 — K 
Újhelyi Nándor: Egy férfi szerelmei ... 14 — K 
ifj. Wlassics Gyula : A vörös szalon ... 14*— K 
Zémlak Semene: Kancsuka 16 — K 

10% drágasági pótlék és portó egyenként 50 
fillér. Megrendelhetők a „Szinházi Élet" bolt-

jában, VII., Erzsébet-körut 29. 

1FERMES l*ÉN elsőrendű blouz- és 
pongyola-szalonja 

H IV., Váci-utca 9, I. em. Telefon : 168-87 

H A J S Z A L A K A T 
végleg, utónyom nélkül villanykezeléssel, arcfoltok, szeplő 
és szemölcs végleges eltávolítása, archámlasztó. Patta-
nás, szeplő, fehéritökrém és púder. Diszkrét vidéki szét-
küldés. Tanítványok felvétetnek. Buchholc Nővérek 
„ R o u l l o " kozmetlkalntézete Budapest, Király-u. 51,1. 9. 

l l « Î B i > i i l * b i i l végleg eltávolít Bach M a n c i 
f l a l S Z a l a n a l kozmetikai intézete. Mindennemű 

* szépséghibák kezelése, szeplőel-
távolitás, ráncok kihimitána, arcgözölés és arcmassíáz« ju-
tányos bérletben. Budapest , VII., Almásay-ntca 3. szám. 

Azótaugyfélekalombhullatástól(Kovács) 4— K 
Bölcsődal (Pogány Róbert) 4.— K 
Bolseviki nóta (Pogány Róbert) 4.— K 
Egy régi dáridó az volna jó 4•— K 
Egy szál cigánnyal huzatom (Zerkovitz) 4-— K 
Rég v o l t . . . Rég volt . . . 4 — K 
Gróf Rinaldó 1. II. füzet 14'— K 
Gyufa (Boros8 dala) 5 — K 
Leszerelek (Boross dala) 4 — K 
Miért kell perelni (Kovács) *•— K 

Nyomatott Thália műintézet kő- és könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Csáky-u. 12—14. 






